
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ! 

   Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza 
buletinului de identitate, C.I., sau a paşaportului, în 
intervalul 7,30-8,30, cel mai târziu cu 30 de minute înainte
de începerea probei.

   Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel 
de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, tabele 
de logaritmi etc., cu excepţia celor prevăzute în mod 
expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi
utilizate pentru rezolvarea, precum şi  cu orice mijloc 
electronic de calcul sau de comunicare. Candidaţii pot 
introduce în săli şi folosi în timpul examenului numai 
acele materiale a căror posibilitate de utilizare este 
menţionată explicit pe subiectul de examen (dicţionar de 
disciplina limba latină, planul de conturi la disciplina 
contabilitate). Nerespectarea acestor dispoziţii duce la 
eliminarea din sală a candidatului de către preşedintele 
comisiei de examen, indiferent dacă materialele respective 
au fost folosite sau nu.

   Rezolvarea subiectelor pe ciornă sau pe foia cu subiectele 
fotocopiate nu se ia în considerare.

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

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

 Pentru a sesiza nereguli in organizarea si
desfasurarea examenului de bacalaureat, puteti
apela numarul 0800801110, linie telefonica
gratuita, deschisa la cabinetul ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.



ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 
LA PROBELE DE EVALUARE A

COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI 
DIGITALE

 Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza B.I/C.I , sau a 
paşaportului, conform graficului orar afişat. 

 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 si cu
telefoane mobile si 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 presedintele comisiei de examen, indiferent dacă 
materialele interzise au fost folosite sau nu.

   În timpul desfăşurării probei de examen, candidaţii nu 
comunică în niciun fel între ei. 

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


