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 Accesul candidaţilor în Centrul de Examen la probele scrise se face în intervalul 08.00 – 

08.30 sau cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza documentului 

de identitate.  

 Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, culegeri, 

dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, 

precum 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.  

 Se interzice candidaţilor staţionarea pe holuri mai mult de 5-7 minute.  

 În timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii nu comunică în niciun fel între ei.  

 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.  

 Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care 

s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.  

 Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare 

albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. 

Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”,candidaţii pot să utilizeze 

instrumente de desen.  

 Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte 

numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.  

 Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o 

linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie 

lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.  

 Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în 

considerare.  

 Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.  

 Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, 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.  

 Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu 

mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. 

Aceştia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după 

cea în timpul căreia au fost eliminaţi.  


