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Art.24 (1) Accesul candidaților în centrul de examen  la probele scrise se face în 

intervalul 7:30 - 8:30. 
Art.54  1 ( c) …..pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile 
sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, fraudă sau tentativă de 
fraudă atrag după sine  eliminarea din examen.  
( d) ….. subiectele rezolvate pe ciornă sau pe  foaia cu subiecte, nu se iau în 
considerare. 
 Art. 56 - Accesul candidaților în săli este permis pe baza actului de identitate, cel 
mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. 
(2) Se interzice candidaților să pătrundă în sală 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 daca materialele interzise au fost 
folosite sau nu.” 
Art. 57 (5)  Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului 
maxim prevăzut  de metodologie  pot  părăsi centrul de examen cel mai devreme 
după  o oră  de la distribuire subiectelor în săli. 
Art. 58 (3)  Din momentul distribuirii subiectelor nici un candidat nu mai poate intra 
în sală și nici un candidat  nu poate părăsi sala  decât dacă predă lucrarea scrisă și 
semnează de predarea acesteia;  
(4)  în cazuri excepționale, dacă un candidat se simte rău și solicită  părăsirea 
temporară a sălii el este însoțit de unul dintre asistenți până la înapoierea în sala 
de examen. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi 
prelungit. 
Art. 61 (6)  În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru 
se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenți și atrage după 
sine  eliminarea  candidatului din examen. 
Art. 70 (10) Candidații care au fost eliminați  de la o probă, pentru fraudă sau 
tentativă de fraudă 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 sau a probelor de evaluare a 
competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că acești candidați nu au 
promovat examenul de simulare bacalaureat  
 



 
 
 
 
 
 


