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ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 
LA PROBELE DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI DIGITALE 

Art. 12 din OMEN 5070/2016: 
(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen 

ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele 
menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest 
scop. 

 (2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de 
comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiţi în examen. 

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra 
lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care 
sunt asezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, 
memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi 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 încălţăminte, în penare si altele asemenea, sau în băncile în care sunt asezaţi în 
sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de 
comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi ori cu 
exteriorul. 

(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, 
să transmita ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi 
utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidati sau cu exteriorul. 

(6) Candidaţii care încalcă regulile mentionate la alin. (3), (4) şi (5) vor fi eliminaţi din examen, 
indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse 
de aceştia ori de alţi candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă 
ei au primit ori au transmis materialele interzise. 

(7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) si (5) va fi considerată tentativă de fraudă, 
iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declarati „eliminaţi din 
examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate 
anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti 
candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de 
bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen” nu mai au dreptul 
de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat. 

Art. 95 din anexa 1 la OMECTS nr. 4.799/2010  
(1) Se interzice cu desăvârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectarea unor fonduri 

materiale sau bănesti de la candidati, de la părintii acestora sau de la orice persoană care are rude 
în rândul candidatilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea cazării, a meselor sau a altor beneficii 
pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare. 

 Procedura MENCS 570/21.03.2017: 

 
Orice fraudă sau tentativă de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din 
examen. 

Preşedinte al Comisiei din centrul de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, 
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Modalitatea de desfăşurare a evaluării conform OMECTS 
4799/31.08.2010: 

 
În baza Art. 48: 

- Candidatul se prezinta la examen conform programării pe zile şi ore, având asupra 
sa un document de identitate, cu care se va legitima în faţa evaluatorilor. 

- Candidatul extrage un bilet şi primeste hârtie ştampilată  cu sigiliul unităţii de 
învăţământ drept ciornă; 

- Candidatul are la dispoziţie 15 minute  pentru elaborarea raspunsurilor, iar 
pentru sustinerea acestora 10-15 minute. Candidatul nu poate contesta rezultatul 
final al evaluării. 

- Candidatii la proba B  - limba maternă pot utiliza culegeri de texte, verificate înainte 
de susţinerea evaluării de către comisia de examinare; 

- După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată si biletul de examen, 
semnând procesul - verbal de prezenţă şi de luare la cunoştinţă a rezultatului evaluării; 
 
În baza Art. 62: 

- Evaluarea fiecărui candidat se realizează de către 2 profesori examinatori; 
- Profesorii examinatori pot interveni cu întrebări suplimentare, de clarificare, dupa 

ce candidatul şi-a formulat răspunsurile; 
- Examinarea se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 candidaţi, deci la începutul 

probei vor fi introdusi cel putin 3 candidaţi care vor extrage câte o variantă de subiect, iar, 
la finalul probei, ultimii 3 candidaţi rămân până la finalizarea evaluării ultimului candidat.  
 
 
În baza Art. 63: 
(1) Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice 
de comunicare orală în limba română, respectiv în limba materna nu se exprimă prin note 
sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă 
corespunzator grilei aprobate la nivel national. Nivelul de competenţă lingvistică de 
comunicare orală în limba româna, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord 
de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de 
bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de Centrul Naţional 
de Evaluare şi Examinare. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba 
română, respectiv în limba maternă al candidatului se înscrie într-un borderou, care este 
semnat de cei doi examinatori. 
(2) Suplimentul descriptiv al certificatului de competenţă conţine descrierea competenţelor 
lingvistice de comunicare orală în limba româna, respectiv în limba maternă ale 
candidatului şi se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului, stabilit 
conform alin.(1). 
 
 



În baza Art. 70  
(5): Candidatul care, la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi 
digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse, se consideră ca nu a 
susţinut proba respectivă. 
(10) 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 sau a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Se consideră 
că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat. 
 
În baza Art. 78,79: 

- Absolvenţii de liceu care au susţinut probele A şi B primesc certificat care atestă 
nivelul de competenţă şi, ca anexă, suplimentul descriptiv al competenţelor; 

- eliberarea certificatului în urma susţinerii unei probe nu este condiţionată de 
participarea la probele care ar trebui susţinute cronologic după proba în cauză. 
 
În baza Art 48 (2):  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 şi cu telefoane mobile 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. 

În baza Art 95: 
(1) Se interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor 
fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană 
care are rude în rândul candidaţilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea cazării, a 
meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de examen sau de 
evaluare. 
(2) Conducerile unităţilor de învaţământ vor lua toate măsurile pentru informarea cadrelor 
didactice, a elevilor şi a părinţilor referitor la prevederile menţionate la alin. (1) şi pentru a 
nu permite încălcarea acestora. 
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