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Art.48 - (1) La proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba 

maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 

internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi 

ora prevazută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat 

verifică identitatea fiecărui candidat. 

(2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar 

putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de 

comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la 

eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au 

fost folosite sau nu. 

(3) La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. 

(4) Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa 

comisiei, câte 10 - 15 minute. 

(5) La examenul oral de limba şi literatura maghiară (proba B) candidaţii pot folosi culegeri de texte. Pentru a preveni 

eventuale fraude, acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de către comisia de examinare. (6) După 

susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen. 

(7) Eventualele fraude sau tentative de fraudă la probele orale vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta 

este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge pâna la eliminarea candidatului din examen. 

 

Art.50 (5) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., 

care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de 

calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen 

duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost 

folosite sau nu. 

(13) În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, 

semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen. 

(14) În timpul desfăşurării probei, asistenţii răspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă, de respectarea de 

către candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistenţii au obligaţia să verifice dacă elevii au pătruns în 

sală cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea 

subiectelor de examen şi să ia măsurile ce se impun, conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistenţii 

nu permit candidaţilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul şi sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei 

încălcări a prezentei metodologii. 

(15) Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate asistenţilor de către 

candidaţi sau sesizate de vicepreşedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenţi sau de către delegaţii Comisiei Naţionale 

de Bacalaureat ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta 

este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge pâna la eliminarea candidatului din examen. 

Art.53  (6) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., 

care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de 

stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale 

interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, 

indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 

(9) În timpul desfăşurării probei, asistenţii răspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala în care se desfăşoară proba, de 

respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistenţii au obligaţia să verifice dacă elevii 

au pătruns în sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita 

rezolvarea subiectelor de examen şi să ia măsurile ce se impun, conform prevederilor prezentei metodologii. De 

asemenea, asistenţii nu permit candidaţilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul şi sesizează preşedintele 

comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii. 

(10) Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate asistenţilor de către 

candidaţi sau sesizate de vicepreşedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenţi sau de către delegaţii Comisiei Naţionale 

de Bacalaureat ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta 

este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen. 

 

Art. 54 (1)c) Patrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de 

calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din examen; 

(1)d) Subiectele rezolvate pe ciorna sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare. 

Art.56 - (1) Accesul candidatilor în sali este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de 

începerea probei. 



(2) Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar 

putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. 

Asistentii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în sali. Nerespectarea dispozitiilor 

referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre 

presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, 

si, dupa caz, la sanctionarea asistentilor. 

(5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte semne 

distinctive, care ar permite identificarea lucrarii, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective. 

Art. 57 Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut de prezenta metodologie 

pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră şi jumătate de la distribuirea 

subiectelor în săli. 

Art. 58 (3) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate 

părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. 

    (4) În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul 

dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi 

prelungit. 

Art 59  
(1) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea 

subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau 

pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele 

scrise la disciplinele „Matematica” si „Geografie”, candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen. 

(2) Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseste numai hârtia distribuita 

candidatilor de catre asistenti. 

(3) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontala. În cazul în care 

unii candidati, din diferite motive, doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli 

tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile 

folosite initial se anuleaza pe loc de catre asistenti, mentionându-se pe ele „Anulat", se semneaza de catre asistenti si se 

pastreaza în conditiile stabilite pentru lucrarile scrise. 

Art.61 –(1) După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, 

în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 

3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, 

inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea 

numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de 

pagini. 

    (2) La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea 

timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. 

(6) În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza într-un proces-verbal, semnat 

de cei doi asistenti si atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen. 

Art 70     (5) Candidatul care, la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să răspundă sau 

să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba respectivă. 

 (10) Candidatii care au fost eliminati de la o proba, pentru frauda sau tentativa de frauda, nu mai pot participa la probele 

urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fara posibilitatea recunoasterii, în sesiunile urmatoare, a notelor la 

probele promovate anterior eliminarii sau a probelor de evaluare a competenelor lingvistice şi digitale. Se  considera ca 

acesti candidati nu au promovat examenul de bacalaureat. 

(13) Rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale nu se contestă. 

Art. 95 - (1) Se interzice cu desavârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau 

banesti de la candidati, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude în rândul candidatilor, fonduri care au 

ca destinatie asigurarea cazarii, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din 

centrele de examen sau de evaluare. 

Art. 96 – (1) Candidaţii care au fost eliminati de la o proba, pentru frauda sau tentativa de frauda, nu mai au dreptul de a 

participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Aceştia vor relua integral examenul de bacalaureat, 

celmai devreme în a treia sesiune dupa cea în timpul careia au fost eliminaţi. 

(2) Candidaţii care au fost înscrişi la examen fara a îndeplini condiţiile legale deînscriere sau care au beneficiat de 

informaţii, documente sau alte forme de sprijin,obţinute pe cale frauduloasa, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, 

situatii constatate de organele în drept, sunt eliminaţi din examen. Daca frauda este constatata în centrul zonal de 

evaluare, lucrarile sunt anulate şi candidatii sunt considerati eliminati din examen. 

(3)În situaţia în care frauda este constatata dupa încheierea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat judeţeana/a 

municipiului Bucureşti modifica rezultatele examenului, în sensul ca respectivul candidat este considerat eliminat din 

examen. Dacă diploma de bacalaureat a fost completata, dar nu a fost eliberata 

candidatului, ea este anulată. 

(4) Pentru candidatii aflaţi în situatia menţionată la alin. (3), carora le-a fost eliberata diploma de bacalaureat, 

inspectoratul şcolar propune instantei de judecata anularea diplomei obtinute în urma fraudei dovedite. 



 

PRECIZĂRI CONFORM OMENCS 5070/31.08.2016 

Art.12. (1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, 

sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a 

obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. 

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest 

scop nu vor fi primiti în examen. 

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de 

îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice 

fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări 

ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în 

penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt asezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și 

orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea 

fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați ori cu exteriorul. 

(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe 

între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru 

comunicare între candidati sau cu exteriorul. 

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3), (4) si (5) vor fi eliminați din examen, indiferent dacă 

materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de 

cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) si (5) va fi considerata tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu 

mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în 

sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de 

evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele două 

sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au 

dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat. 

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și 

desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele 

materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de 

examen. 

(9) După parcurgerea pașilor menționati la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile 

alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3), (4) si (5) are drept consecință măsurile 

menționate la alin. (6) și (7). 
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