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 BACALAUREAT 2019 

 
Atribuțiile președintelui 

Comisiei de bacalaureat din Centrul zonal de evaluare 
(conf.O.M.E.N nr.4830/30.08.2018, privind aprobarea Calendarului  

și a Metodologiei de organizare și desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2019)  
 

 
Președintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele atribuții:  

(1)  organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţii în centrul respectiv; 
(2) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru care au sarcini 
privind organizarea și desfăşurarea bacalaureatului; 
(3) participă la instructajul organizat de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, 
la data şi ora anunţate, şi preia de la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti: 
ştampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu evaluatori, alte 
documente; 
(4) preia, cu proces-verbal, de la directorul unităţii de învăţământ în care se află centrul 
de evaluare, logistica de examen: săli,  imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fişete 
pentru păstrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc.; 
(5) se asigură că în centrul de bacalaureat este prezent personalul organelor de 
poliţie şi de jandarmerie; 
(6) solicită declaraţii scrise de la vicepreşedinţi, secretari, membri şi profesori 
evaluatori, prin care cadrul didactic precizează că nu are soţ/soţie, rudă sau afin, 
până la gradul al patrulea, printre candidaţi şi îşi asumă responsabilitatea pentru 
respectarea întocmai a prevederilor legale; 
(7) răspunde, împreună cu vicepreşedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei şi cu 
profesorii evaluatori, de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada cât acestea se află 
în centrul zonal de evaluare; 
(8) în zilele în care se susţin probele scrise, primeşte, împreună cu vicepreședintele din 
centrul zonal de evaluare, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de la fiecare 
centru de examen arondat, spre a fi evaluate, copie după subiectele de examen şi 
baremele de evaluare; 
(9) pregăteşte, pentru evaluare, împreună cu vicepreşedintele comisiei, pachetele de 
lucrări, astfel: amestecă toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la 
aceeași disciplină, din cadrul aceleiași probe de examen, având același tip de subiect, 
apoi le grupează în pachete şi le numerotează de la 1 la n. De regulă, pachetele 
cuprind 100 de lucrări. Introduce pachetele de lucrări în dosare/plicuri, după ce pe 
fiecare lucrare a fost scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului; 
(10) asigură, împreună cu vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de 
instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, 
cu scopul de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de 
evaluare; 
(11) stabileşte sălile în care lucrează profesorii evaluatori, ţinând cont că doi profesori 
care evaluează același set de lucrări trebuie să lucreze în săli diferite şi că, în fiecare 
sală, trebuie să se afle cel puţin trei profesori evaluatori; 
(12) predă, împreună cu vicepreședintele, dosarele/plicurile cu lucrările numerotate, 



cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul- verbal va 
conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrările, disciplina de 
examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora; 
(13) asistă, împreună cu vicepreședintele, la schimbarea lucrărilor de la primul 
evaluator la al doilea şi invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele 
și prenumele acestuia) şi numerele lucrărilor corectate; 
(14) ia măsuri ca, pe perioada evaluării, să nu intre în săli, în afara evaluatorilor 
însişi, decât președintele şi vicepreședintele comisiei judeţene/a municipiului 
Bucureşti de bacalaureat, vicepreşedintele centrului zonal de evaluare, reprezentanţii 
Comisiei Naţionale de Bacalaureat, persoane delegate de către comisia judeţeană de 
bacalaureat/a municipiului Bucureşti, pentru a controla desfăşurarea examenului 
de bacalaureat, în conformitate cu prevederile procedurii; 
(15) preia zilnic, împreună cu vicepreședintele, după terminarea programului de 
evaluare şi de notare, pachetele de lucrări şi borderourile individuale de notare, 
închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal pentru a fi păstrate în case de fier sau în 
dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de 
examen şi se păstrează în același regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la 
fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise și celelalte documente de bacalaureat 
vor fi păstrate separat de către preşedinte/vicepreședinte şi de unul dintre membrii 
comisiei; 
(16) preia, după încheierea acţiunii de evaluare, borderourile întocmite şi semnate de 
fiecare profesor evaluator, lucrările evaluate şi compară notele acordate de cei doi 
profesori evaluatori: 
- dacă se constată că este o diferenţă de cel mult un punct între notele celor doi 
evaluatori, atunci notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală 
roşie, de către profesorii evaluatori şi se semnează de către aceştia. Media finală se 
trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. 
Președintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale 
a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, şi semnează alături de evaluatori; 
- în cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor 
doi evaluatori, repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de 
specialitate, care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finală 
a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare; 
sub notă vor semna cei trei evaluatori şi președintele comisiei. Numărul 
pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt 
consemnate într- un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior; 

(17) după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi notate, 
coordonează activitatea de deschidere a lucrărilor, în prezenţa vicepreşedintelui, a 
secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare şi a profesorilor 
evaluatori, și de înregistrare imediată a notelor finale în catalogul electronic; verifică 
dacă toate notele au fost transcrise corect de pe lucrări în catalog; 
(18) predă împreună cu vicepreședintele, catalogul electronic și în formă tipărită, de la 
centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între 
preşedinţi/vicepreşedinţi/membrii comisiilor. Forma tipărită a catalogului electronic 
complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generală, 
ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop şi de 
președintele, de vicepreședintele și de secretarul comisiei din centrul zonal de 
evaluare se predă, cu proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al 
comisiei din centrul de examen; 
(19) preia, împreună cu vicepreședintele, de la delegaţii centrelor de examen cererile 
de contestaţii însoţite de borderouri; după centralizarea cererilor prin care se 
contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, coordonează activitatea de secretizare a 



lucrărilor. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, pe 
același tip de hârtie, pusă la dispoziţie de comisia judeţeană de bacalaureat/a 
municipiului  Bucureşti. După  secretizare, aplică ştampila “Bacalaureat 2019 – C.Z.E.”; 
(20) transmite în deplină siguranţă, prin intermediul unui delegat, comisiei judeţene/a 
municipiului Bucureşti de bacalaureat, lucrările secretizate  împreună cu un 
borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, 
numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată. 
În cazul organizării de centre judeţene de contestaţii, documentele se predau direct la 
comisia judeţeană de contestaţii; 
(21) preia, după caz, de la comisia judeţeană de bacalaureat sau de la comisia 
judeţeană de contestaţii, prin intermediul unui delegat, lucrările scrise ale căror 
note au fost contestate,  împreună cu o copie a procesului-verbal în care sunt 
consemnate hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii; 
(22) predă, împreună cu vicepreședintele, cu proces-verbal, lucrările scrise, 
borderourile de evaluare originale, celelalte documente de examen şi logistica de 
examen, către directorul unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul zonal de 
evaluare; 
(23) are obligaţia să informeze telefonic, în cel mai scurt timp, Comisia Naţională de 
Bacalaureat cu privire la neregulile care apar în desfăşurarea examenului de 
bacalaureat; 
(24) se asigură că toate persoanele care fac parte din componenţa comisiei nu fac 
publice informaţii cu privire la conţinutul lucrărilor scrise evaluate în cadrul 
centrului respectiv. 

NOTĂ 
Respectarea întocmai a Metodologiei de organizare și desfășurare a 

examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în 
examen.  

Se interzice cu desăvârșire colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la 
candidați, de la părinții acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul 
candidaților la bacalaureat. Cei dovediți încălcând această dispoziție vor fi 
sancționați conform Statutului personalului didactic sau Codului Penal, după caz. 
 

 
Data.....................     Numele şi prenumele: 
        Semnătura: 
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 BACALAUREAT 2019 

 
Atribuțiile vicepreședintelui 

Comisiei de bacalaureat din Centrul zonal de evaluare 
(conf. O.M.E.N nr.4830/30.08.2018, privind aprobarea Calendarului  

și a Metodologiei de organizare și desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2019)  
 
 
Vicepreședintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele 
atribuții:  

(1) sprijină președintele în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat în 
centrul respectiv; 
(2) participă, împreună cu preşedintele şi cu membrii comisiei, la îndrumarea 
activităţii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea și desfăşurarea 
examenului de bacalaureat; 
(3) răspunde, împreună cu președintele, cu secretarul, cu membrii comisiei şi cu 
profesorii evaluatori, de securitatea lucrărilor scris şi  de asigurarea confidenţialităţii cu 
privire la conţinutul acestora, pe perioada cât acestea se află în centrul zonal de 
evaluare; 
(4)  în zilele în care se susţin probele scrise, primeşte, împreună cu președintele din 
centrul zonal de evaluare, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de la 
fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate; 
(5)  pregăteşte pentru evaluare, împreună cu președintele comisiei, pachetele de 
lucrări, astfel: amestecă toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeași 
disciplină, din cadrul aceleiași probe de examen, având același tip de subiect, apoi le 
grupează în pachete și le numerotează de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind 
100 de lucrări. Introduce pachetele de lucrări în dosare/plicuri, după ce, pe fiecare 
lucrare, a fost scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului; 
(6)  asigură, împreună cu președintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de 
instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează 
evaluarea, cu scopul de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea 
baremului de evaluare; 
(7) predă, împreună cu președintele, dosarele/plicurile cu lucrările numerotate, cu 
proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnaţi de președinte. 
Procesul-verbal va conţine  data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, 
disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate și numerele de ordine ale 
acestora; 
(8) participă, împreună cu președintele, la schimbarea lucrărilor de la primul 
evaluator la al doilea şi invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele 
și prenumele acestuia) şi numerele lucrărilor corectate; 
(9) preia zilnic, împreună cu președintele, după terminarea programului de evaluare 
şi de notare, pachetele de lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în 
plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri 
metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen 
şi se păstrează în același regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în 
care sunt depozitate lucrările scrise și celelalte documente de bacalaureat vor fi 
păstrate separat de către președinte/vicepreședinte şi de unul dintre membrii comisiei; 



(10) arhivează toate borderourile de evaluare, însoţite de listele cu numerele lucrărilor 
şi distribuţia acestora pe evaluatori, pentru a fi puse la dispoziţia Comisiei Naţionale de 
Bacalaureat pentru sondaje şi analize post-examen; 
(11) după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi notate, participă la 
deschiderea lucrărilor, în prezenţa președintelui, a secretarului, a membrilor 
comisiei din centrul zonal de evaluare şi a profesorilor evaluatori, și la înregistrarea 
imediată a notelor finale în catalogul electronic; 
(12) predă, împreună cu președintele, catalogul electronic și în formă tipărită, de la 
centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între 
preşedinţi/vicepreşedinţi/membrii comisiilor. Forma tipărită a catalogului electronic 
complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generală, 
ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevăzută în acest scop, şi de 
președintele, de vicepreședintele și de secretarul comisiei din centrul zonal de 
evaluare se predă, cu proces-verbal, președintelui şi celui de-al doilea delegat al 
comisiei din centrul de examen; 
(13) preia, împreună cu președintele, de la delegaţii centrelor de examen, cererile de 
contestaţii însoţite de borderouri; după centralizarea cererilor prin care se contestă 
notele obţinute la evaluarea iniţială, participă la activitatea de secretizare a lucrărilor. 
Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, pe același tip de 
hârtie, pusă la dispoziţie de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti. După 
secretizare, aplică ştampila “Bacalaureat 2019 – C.Z.E.”; 
(14) predă, împreună cu președintele, cu proces-verbal, lucrările scrise, borderourile de 
evaluare originale şi celelalte documente de examen, către directorul unităţii de 
învăţământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare; 
(15) în situaţii de forţă majoră care impun părăsirea centrului zonal de evaluare de 
către preşedinte, preia atribuţiile acestuia, până în momentul numirii unui alt 
președinte. 

 
NOTĂ 

Respectarea întocmai a Metodologiei de organizare și desfăsurare a 
examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în 
examen.  

Se interzice cu desăvârșire colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la 
candidați, de la părinții acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul 
candidaților la bacalaureat. Cei dovediți încălcând această dispoziție vor fi 
sancționați conform Statutului personalului didactic sau Codului Penal, după caz. 

 
 
 
Data.....................   Numele şi prenumele: 
    Semnătura: 
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BACALAUREAT 2019 

 
Atribuţiile secretarului din centrul zonal de evaluare 

( conf. O.M.E.N nr.4830/30.08.2018, privind aprobarea Calendarului  
 și a Metodologiei de organizare și desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2019)  

 
 

Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele atribuții:  
(1)  sprijină preşedintele în organizarea bacalaureatului în centrul respectiv; 
(2)  participă, împreună  cu preşedintele, cu vicepreşedintele și cu membrii comisiei, 
la îndrumarea activităţii persoanelor din centru, care au sarcini privind 
organizarea și desfăşurarea examenului de bacalaureat; 
(3) primeşte, în zilele în care se susţin probe scrise, prin proces-verbal pe care-l 
semnează alături de preşedinte şi la cererea acestuia, lucrările scrise aduse de 
delegaţii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate; 
(4) răspunde, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele și cu membrii comisiei, 
de securitatea lucrărilor scrise și de asigurarea confidenţialităţii cu privire la 
conţinutul acestora, pe perioada în care acestea se află în centrul zonal de evaluare; 
(5) participă, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele, cu membrii comisiei din 
centrul zonal de evaluare şi cu profesorii evaluatori la deschiderea lucrărilor, după 
ce toate lucrările scrise de la o disciplină au fost evaluate şi notate şi înregistrează 
imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat arondat 
centrului; 
(6) semnează, alături de preşedinte, de vicepreşedinte şi de profesorii evaluatori, forma 
tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele 
scrise şi cu media generală; 
(7) primeşte, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, de la delegaţii 
centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidaţilor care 
contestă notele obţinute la evaluarea iniţială; 
(8)  participă, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la secretizarea 
lucrărilor pe acela și tip de hârtie, pusă la dispoziţie de comisia judeţeană de 
bacalaureat/a municipiului Bucureşti, după centralizarea cererilor prin care se 
contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, după care se aplică ştampila 
“Bacalaureat 2019 – C.Z.E.”; 
(9) transmite, la cererea preşedintelui, în deplină siguranţă, după caz, comisiei 
judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat sau comisiei judeţene/a 
municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrările scrise sigilate, ale căror note iniţiale 
au fost contestate, inclusiv un borderou în care se menţionează proba de examen, 
disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini 
pentru fiecare lucrare contestată; 
(10) primeşte, la cererea preşedintelui, de la comisia judeţeană de bacalaureat/a 
municipiului Bucureşti sau, după caz de la comisia judeţeană/a municipiului 
Bucureşti de contestaţii, lucrările scrise care au fost reevaluate de comisia 
judeţeană/a municipiului Bucureşti/regională de contestaţii și o copie a procesului-
verbal cuprinzând deciziile acesteia. 

 



NOTĂ 
Respectarea întocmai a Metodologiei de organizare și desfăsurare a 

examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în 
examen.  

Se interzice cu desăvârșire colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la 
candidați, de la părinții acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul 
candidaților la bacalaureat. Cei dovediți încălcând această dispoziție vor fi 
sancționați conform Statutului personalului didactic sau Codului Penal, după caz. 

 
 
Data.....................     Numele şi prenumele: 

 
Semnătura: 
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BACALAUREAT 2019 

 
Atribuţiile membrilor din centrul zonal de evaluare 

conf.O.M.E.N nr.4830/30.08.2018, privind aprobarea Calendarului  
si a Metodologiei de organizare si desfãsurare a examenului de bacalaureat – 2019)  

 
Membrii comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare au  
urmatoarele atribuții:  

 (1)  participã,  împreunã  cu  preşedintele, cu  vicepreşedintele şi  cu  secretarul 
comisiei, la îndrumarea activitãţii persoanelor din centru, care au sarcini privind 
organizarea şi desfãşurarea examenului de  bacalaureat; 
(2)  primesc, alãturi  de   preşedinte  şi la cererea acestuia,  în zilele   în care  se 
susţin  probe scrise, prin  proces-verbal, lucrãrile scrise aduse  de   delegaţii de   la 
fiecare centru de  examen arondat, spre a fi evaluate; 
(3)  rãspund,  împreunã  cu  preşedintele, cu  vicepreşedintele şi  cu  secretarul 
comisiei, de  securitatea lucrãrilor scrise şi de  asigurarea confidenţialitãţii cu privire 
la conţinutul  acestora,  pe   perioada în care  acestea  se  aflã  în centrul  zonal de 
evaluare; 
(4)  pãstreazã, separat de  preşedinte,  cheile şi sigiliul de  la fişetele  în care sunt 
depozitate lucrãrile scrise şi celelalte documente de  bacalaureat; 
(5)  participã,  împreunã  cu  preşedintele,  cu  vicepreşedintele, cu  secretarul 
comisiei din centrul  zonal de  evaluare şi cu profesorii  evaluatori, la deschiderea 
lucrãrilor, dupã ce  toate lucrãrile scrise de  la o disciplinã au fost evaluate şi notate, 
şi înregistreazã imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare  candidat 
arondat centrului; 
(6)  calculeazã mediile generale şi le înregistreazã în catalogul electronic; 
(7)  participã, alãturi de  preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la predarea, 
cu proces-verbal, a catalogului electronic, completat cu notele de  la probele scrise şi 
cu media  generalã  şi a formei tipãrite  a catalogului electronic, în douã exemplare, 
preşedintelui  şi celui de-al doilea delegat al comisiei de  examen, în cazul în care 
acest al doilea delegat are calitatea de  membru în comisia din centrul de  examen; 
(8)  primesc, împreunã  cu  preşedintele  comisiei şi  la  cererea  acestuia,  de   la 
delegaţii  centrelor  de    examen  arondate   centrului   zonal  de    evaluare,  cererile 
candidaţilor care contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã; 
(9)  participã,  împreunã  cu  preşedintele  comisiei şi  la  cererea  acestuia,  la 
secretizarea  lucrãrilor  pe   acelaşi  tip  de   hârtie  pusã  la  dispoziţie de   comisia 
judeţeanã de   bacalaureat/a  municipiului Bucureşti, dupã  centralizarea cererilor 
prin  care se  contestã  notele obţinute  la evaluarea iniţialã, dupã  care se  aplicã 
ştampila “Bacalaureat 2019  – C.Z.E.”; 
(10)  pot  transmite,   la  cererea  preşedintelui,  în  deplinã  siguranţã,   comisiei 
judeţene/a   municipiului  Bucureşti   de    bacalaureat,  sau,   dupã  caz,  comisiei 
judeţene/a municipiului Bucureşti de  contestaţii, lucrãrile scrise sigilate, ale cãror 
note iniţiale au fost  contestate, inclusiv un borderou în care se menţioneazã proba 
de  examen, disciplina, tipul de  subiect, numãrul de  ordine al lucrãrilor şi numãrul 
de  pagini pentru fiecare lucrare contestatã; 
(11)   pot primi, la cererea preşedintelui, de  la comisia judeţeanã de  bacalaureat/a 



municipiului Bucureşti, respectiv de  la comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti 
de  contestaţii, lucrãrile scrise care au  fost  reevaluate  de    comisia 
regionalã/judeţeanã/a municipiului  Bucureşti  de  contestaţii  şi    o  copie  a 
procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia. 

 
 

NOTA 
Respectarea întocmai a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de 

bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în examen.  
Se interzice cu desãvârșire colectarea unor fonduri materiale sau bãnești de la candidați, 

de la pãrinții acestora sau de la orice persoanã care are rude în rândul candidaților la bacalaureat. 
Cei doveditți încãlcând aceasta dispoziție vor fi sanctionați conform Statutului personalului 
didactic sau Codului Penal, dupã caz. 

 
Data.....................     Numele şi prenumele: 
        Semnătura: 

 



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ 
COMISIA JUDEŢEANĂ DE BACALAUREAT 
SESIUNEA IUNIE-IULIE 2019 

 
BACALAUREAT 2019 

 
Atribuţiile profesorului evaluator 

conf. O.M.E.N nr.4830/30.08.2018, privind aprobarea Calendarului  
si a Metodologiei de organizare si desfãsurare a examenului de bacalaureat – 2019)  

 
 
Profesorul evaluator are urmatoarele atribuții:  
 

(1)  se prezintã la centrul zonal de  evaluare în intervalul orar 8-  8:30; 
(2)  participã la instruirea pe  care o organizeazã preşedintele şi vicepreşedintele 
din  centrul  zonal  de   evaluare,  înainte  de   începerea  corectãrii,  pentru  fiecare 
disciplinã.  Scopul  instruirii  este  de   a  diminua diferenţele  dintre  evaluatori  în 
aplicarea  baremului  de  evaluare.  Semneazã  procesul-verbal  de  instruire  şi 
declaraţia-tip; 
(3)  preia, de  la preşedintele/vicepreşedintele  centrului de  examen, dosarele cu 
lucrãrile numerotate şi baremele de  evaluare, cu proces-verbal de  predare–primire; 
(procesul-verbal conţine: data,  ora,  numele şi prenumele persoanelor care 
preiau/predau lucrãrile, disciplina de  examen, numãrul lucrãrilor preluate/predate 
şi numerele de  ordine ale acestora); 
(4)  evalueazã şi noteazã lucrãrile repartizate,  independent  de  evaluatorul care 
acordã a doua notã a lucrãrii, conform prezentei metodologii; 
(5)  corecteazã şi  înregistreazã  punctajele  şi  notele în  borderouri  de   evaluare 
separat, defalcate unitar la nivel de  disciplinã în cadrul centrului zonal de  evaluare, 
respectând  baremul  de   evaluare;  (cei   doi   profesori  evaluatori  lucreazã  în  mod 
obligatoriu în sãli separate, stabilite de  preşedintele comisiei; în fiecare salã trebuie 
sã se afle cel puţin trei profesori evaluatori); 
(6)  schimbã setul  de  lucrãri  cu  al  doilea evaluator  în  prezenţa 
preşedintelui/vicepreşedintelui, menţionând datele de  identificare ale evaluatorului 
(numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrãrilor corectate; 
(7)  predã,  cu  proces-verbal, preşedintelui  sau  vicepreşedintelui, zilnic, dupã 
terminarea  programului de  evaluare  şi  de  notare,  pachetele de  lucrãri  şi 
borderourile individuale de  notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi pãstrate în 
case de  fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac  parte 
din documentele de  examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu lucrãrile scrise; 
(8)  predã, cu proces-verbal, preşedintelui sau vicepreşedintelui, dupã încheierea 
acţiunii de   evaluare, împreunã  cu celãlalt profesor  evaluator, seturile de   lucrãri 
scrise,  borderourile  individuale  originale de   notare, semnate de   fiecare  profesor 
evaluator, închise în plicuri sigilate; 
(9)  trece notele obţinute de  candidaţi, pe  fiecare  lucrare în parte, cu cernealã 
roşie şi semneazã, numai dupã ce  preşedintele comisiei se asigurã cã între notele 
acordate de  cei doi  profesori evaluatori este o diferenţã de  cel mult un punct; 
(10)  asistã  la trecerea mediei finale  pe  lucrare, de  cãtre preşedintele comisiei şi 
semneazã, alãturi de  celãlalt profesor evaluator, media finalã; 
(11)  asistã la reevaluarea de  cãtre al treilea evaluator, care este un alt profesor de 
specialitate numit de  preşedinte (în  cazul in care preşedintele constatã o diferenţã 



mai mare de  un punct între notele celor doi  evaluatori). Semneazã sub nota datã la 
reevaluare, care devine nota finalã a lucrãrii şi care se trece pe  lucrare; semneazã 
procesul-verbal în care sunt consemnate numãrul setului de  lucrãri şi numãrul de 
ordine al lucrãrilor care necesitã a treia evaluare; 
(12)  asistã  la deschiderea  lucrãrilor, în  prezenţa  preşedintelui,  a 
vicepreşedintelui,  a  secretarului,   a  membrilor  comisiei  din  centrul  zonal  de 
evaluare, dupã ce toate lucrãrile scrise la o disciplinã au fost evaluate şi notate; 
(13)  verificã,  la  cererea  preşedintelui,  corectitudinea  transcrierii  notelor de   pe 
lucrãri în catalog; 
(14)  semneazã cataloagele (în  forma  tipãritã a catalogului electronic),  completate 
cu notele de  la probele scrise, pe  fiecare paginã, la rubrica prevãzutã în acest scop; 
(15) asigurã confidenţialitatea cu privire la conţinutul lucrãrilor scrise care i-au fost 
repartizate spre evaluare. 

 
NOTĂ 

Respectarea întocmai a Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenului de bacalaureat 
este obligatorie pentru toate persoanele implicate în examen.  

Se interzice cu desăvârşire colectarea unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la 
părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor la bacalaureat. Cei dovediţi 
încălcând aceasta dispoziţie vor fi sanctionaţi conform Statutului personalului didactic sau Codului Penal, 
după caz. 

 
Data.....................     Numele şi prenumele: 
        Semnătura: 

 



ANGAJAMENT 

 

 

 

 

 Subsemnatul/a ..................................................................................., având funcția de                                              

......................................................,la  .............................................................................. localitatea   

........................................................, posesor/posesoare al/a  BI/CI seria ...... numărul ...................., 

eliberat de ..............................., la data de ........................, telefon ..........................., declar pe 

propria răspundere că nu voi divulga modul de desfășurare și organizare a examenului de 

bacalaureat național 2019, sesiunea iunie-iulie. 

Am luat la cunoștință faptul că activitatea mea este supusă reglementărilor legii, iar 

abaterile se sancționează conform prevederilor legislației în vigoare. 

 

 

 

 

Data: 

Semnătura, 

 

 

Notă: Prezentul document este anexă a Deciziei nr. ......., a ................ privind persoanele care au 
acces la procedura și acțiunea de transfer/preluare a arhivelor de subiecte pentru examenul de 
bacalaureat național 2019. 



DECLARAȚIE 

 

 

 

 

 Subsemnatul/a ..................................................................................., având funcția de                                        
.......................................................................,la ..........................................................................., 
localitatea  .............................................................., posesor/posesoare al/a  BI/CI seria ...... 
numărul ...................., eliberat de ..............................., la data de ........................, telefon 
..........................., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile din Codul Penal, că nu am 
afini sau rude până la gradul IV inclusiv, care participă la examenul național de bacalaureat 2019, 
sesiunea iunie-iulie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 

Semnătura, 
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