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ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
LA PROBELE DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O
LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, DIN CADRUL EXAMENULUI
DE BACALAUREAT 2019, SESIUNEA iunie-iulie
Art.13. din OMEN 4830/2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului
de bacalaureat 2019:
(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 cu alți candidați / asistenți din
centrul / centrele de examen sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul,
să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne,
notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare
între candidați sau cu exteriorul.
(6) Candidaţii care încalcă regulile menționate la alin. (3), (4) şi (5) sunt eliminaţi din examen,
indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse
de aceştia ori de alţi candidați, 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 OMECTS nr. 4799
(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.
Art. 7 alin. (6) din procedura MEN nr. 4368/18.12.2017
Candidatul care la una din cele 3 probe de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de
circulaţie internaţională, studiată pe parcursul învăţământului liceal, refuză să răspundă sau să rezolve
subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o
limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal.
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