
Accesul candidaţilor în centrul de examen 

 

(1) Accesul candidaţilor în centrul de examen la simulare bacalaureat 2019 se face 

în intervalul 08:00 - 08:30. 

(2) Preşedintele comisiei din centrul de examen semnează o comisie de control, 

formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenţi sau membrii comisiei) 

şi personalul de pază de la intrarea în centrul de examen.  

(3) La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel:  

- un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui 

candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund;  

- candidaţii sunt în drumaţi spre zona din centrul de examen simulare bacalaureat 

2019 unde se găsesc sălile de examen;  

- candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologiea fişate pe uşa 

sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;  

- candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi 

spre sala de depozitare a acestora.  

(4) Candidatul care are asupra sa material nepermise în sala de examen (telefoane 

mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace 

electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic 

în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele 

și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către 

un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.  

(5) Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea 

în centrul de examen şi va fi supravegheată de o persoană dintre asistenţi, 

desemnată de comisia de examen.  

(6) După ce au trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor 

personale (nepermise în sala de examen), candidaţii se deplasează spre sala de 

examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi. 

  



 

1. Limba şi literatura română   E)a) - 18.03.2019 

2. Proba obligatorie a profilului E)c) - 20.03.2019 

3. Proba la alegere a profilului   E)d) - 21.03.2019 

PROBELE DE EXAMEN ÎNCEP LA ORA    9.00 

ACCESUL ÎN SĂLILE DE 

EXAMEN ESTE PERMIS ÎN 

INTERVALUL 8.00 – 8.30 



ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR 

 

O R D I N nr. 4830/30.08.2018 

 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2019 

 

Art.13. - (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) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să 

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

pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.  

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

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

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

(7)  Încălcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) 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.  

(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 menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc 

prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) are drept 

consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).  


