
SIMULAREA JUDEȚENĂ A EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT, 2023 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 
 

 
ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN SE FACE PE BAZA DOCUMENTELOR DE IDENTITATE 
(CARTEA DE IDENTITATE SAU CARNETUL DE ELEV VIZAT PENTRU ANUL ÎN CURS) 
 

EXTRAS din Metodologia de organizare și desfășurare a 
examenului de bacalaureat 

 
„Art.24 (1) Accesul elevilor în sălile de clasă este permis până 
la ora 8:30. 
 
 (2) Se interzice candidaților sa pătrundă 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.” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
EXTRAS din O.M.E nr. 5.151/30 august 2021 privind organizarea și 

desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2022; 

 
 

ART. 11 
(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 
aşezaţi 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 şi altele 
asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi 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 d examen sau cu exteriorul. 
 



(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice 
între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din 
lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate 
pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau 
cu exteriorul. 
 
(6) Candidaţii care încalcă regulile prevăzute la alin. (3) - (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 candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane 
şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 
 
(7) Încălcarea regulilor prevăzute la alin. (3)-(5) va fi considerată 
tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt declaraţi "eliminaţi 
din examen”. 

 

 

 

 

 
PROBELE SCRISE  ÎNCEP LA ORA 9,00: 

 
6 FEBRUARIE 2023 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - E.a) 

7 FEBRUARIE 2023– PROBA OBLIGATORIE A PROFILULUI – E.c) 

8 FEBRUARIE 2023– PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ŞI  

SPECIALIZĂRII - PROBA E.d)  

 
 
 


