
INSTRUCTAJ CANDIDAŢI 

1. Extras din ORDINUL M.E.N. NR. 4923/2013, PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL  

Art.9. - (1) Se interzice candidaţilor 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 primiți în examen. 

(3) Se interzice candidaţilor 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, dicţionare, culegeri, 

formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați 
etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.  

(4) Se interzice candidaţilor 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, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de 

calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar 

putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru 

comunicare între candidați sau cu exteriorul.  

(5) Candidații care încalcă regulile menționate la alin (3) și (4) vor fi eliminați din examen, 

indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacă au fost 

introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane. 

(6)  Încălcarea regulilor menționate la alin (3) și (4) va fi considerată tentativă de fraudă, iar 

candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din 

examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, 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 următoarele două sesiuni ale 

examenului de bacalaureat.  

2. EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

Art.59 - (1) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din 

momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor. 

 

(2) 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. 

 

(3) Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli în desfasurarea examenului, 

semnalate asistentilor de catre candidati sau sesizate de vicepresedinte, secretar, membrii 

comisiei, de asistenti sau de„ catre delegatii Comisiei Nationale de Bacalaureat ori ai comisiei 

judetene/a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta 

este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun, care pot merge pâna la eliminarea 

candidatului din examen. 

 


