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ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR  

       CARE VOR SUSȚINE EXAMENUL DE BACALAUREAT 

                                                              an școlar 2017-2018 
 

PREVEDERI METODOLOGICE IMPORTANTE:  

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat aprobată 

prin OMECTS nr. 4799/31.08.2010 valabilă și pentru Examenul Național de 

Bacalaureat 2018 conform OMEN nr. 4792/31.08.2017 prevede următoarele: 

 

Art. 56  

(2) Se interzice candidaților să patrundă în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, 

notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu 

orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Asistenții vor verifica respectarea 

acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea dispozițiilor 

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

examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă 

materialele interzise au fost folosite sau nu, și, după caz, la sancționarea asistenților. 

 

Art. 95  

(1) Se interzice cu desăvârșire colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor 

fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții acestora sau de la orice 

persoană care are rude în rândul candidaților, fonduri care au ca destinație asigurarea 

cazării, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de 

examen sau de evaluare. 

(2) Conducerile unităților de învățământ vor lua toate măsurile pentru informarea cadrelor 

didactice, elevilor și părinților referitor la prevederile menționate la alin. (1) și pentru a nu 

permite încălcarea acestora. 

              

Art. 96  

(1) Candidații care au fost eliminați de la o probă, pentru frauda sau tentativă de 

frauda, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului 

de bacalaureat. Aceștia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme 

în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați. 

(2) Candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere 

sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale 

frauduloasă, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situații constatate de organele în 

drept, sunt eliminați din examen. Dacă frauda este constatată în centrul zonal de evaluare, 

lucrările sunt anulate și candidații sunt considerați eliminați din examen. 



  
 

2 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST 
Timişoara, 300175 str. Ady Endre nr. 20,  

tel. 0256 208 601, 0356 004 823,  fax: 0356 814 284 

e-mail: office@ltbtm.ro, web: www.ltbtm.ro 

CIF 29145387 

 (3) În situația în care frauda este constatată după încheierea examenului de 

bacalaureat, comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București modifică 

rezultatele examenului, în sensul că respectivul candidat este considerat eliminat din 

examen. Dacă diploma de bacalaureat a fost completată, dar nu a fost eliberată 

candidatului, ea este anulată. 

(4) Pentru candidații aflați în situația mentionata la alin. (3), cărora le-a fost eliberată 

diploma de bacalaureat, inspectoratul școlar propune instanței de judecată anularea 

diplomei obținute în urma fraudei dovedite. 

 

Art. 12 din OMEN nr.  4792/2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de 

bacalaureat național – 2018 prevede următoarele:   

 

(1) Se interzice candidaților 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 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 

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, 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 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 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) și (5) va fi considerată 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 următoarele 

două sesiuni ale examenului de bacalaureat. 
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 (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 știu că nerespectarea regulilor 

menționate la alin. (3), (4) și (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și 

(7). 

 

 

Director, 

prof. Szucs Alexandru 


