
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, 



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

BACALAUREAT 2019 
Atribuţiile profesorului asistent/supraveghetor 

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

 

Asistentul are urmatoarele atribuții:  
 (1)  se prezintã la centrul de  examen în intervalul de  timp anunţat, 7-7:30 ; 

(2)  participã la instruirea  efectuatã  de  cãtre  preşedintele comisiei în legãturã  cu 
îndatoririle ce  ii  revin, cu prevederile Metodologiei de  organizare şi desfãşurare  a 
examenului  de    bacalaureat,  cu  informaţiile   pe    care  trebuie  sã  le   furnizeze 
candidaţilor şi participã la tragerea la sorţi a sãlii; 
(3) semneazã procesul-verbal de  instruire, completeazã şi semneazã declaraţia-tip; 
(4) primeşte, din partea preşedintelui, listele cu candidaţi, modelul de  proces-verbal 
de   predare-primire a  lucrãrilor  scrise,  hârtie  tipizatã  pentru  lucrãri  şi  hârtie 
ștampilatã   pentru   ciorne;  semneazã  procesul-verbal  în  care  se  consemneazã 
numãrul de  coli  de  examen şi numãrul de  coli  pentru ciorne; 
(5) permite accesul candidaţilor în sãli pe  baza actului de  identitate (buletin,  carte 
de  identitate sau paşaport),  cel  mai târziu cu 30  de  minute înainte de  începerea 
probei; 
(6) verificã aşezarea candidaţilor câte unul în bancă, în ordine alfabeticã,  conform 
listelor primite de  la preşedintele comisiei; 
(7) verificã, înainte  de  aducerea subiectelor în sãli, sã nu existe asupra candidaţilor 
materiale ajutãtoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnãri etc., care ar putea fi 
utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace electronice de  calcul 
sau de  comunicare; 
(8)   îi   atenţioneazã  pe    candidaţi   cã  nerespectarea   dispoziţiilor  referitoare    la 
introducerea  de   materiale  interzise  în  sala  de   examen  duce  la  eliminarea  din 
examen a candidatului de  cãtre preşedintele comisiei de  examen, indiferent dacã 
materialele interzise au  fost  folosite  sau  nu;  aceasta  poate duce, dupã  caz, la 
sancţionarea asistenţilor; 
(9)  explicã elevilor modul de  desfãşurare  a probei, modul de  completare a datelor 
personale pe  foaia tipizatã, înainte de  aducerea subiectelor in sãli; 
(10) distribuie fiecãrui candidat câte o coalã de  hârtie tipizatã, pe  care candidatul işi 
scrie  cu  majuscule:  numele,  prenumele  tatãlui,  toate  prenumele  personale,  în 
ordinea în care sunt trecute în actul de  identitate, şi completeazã citeţ celelalte date 
de  pe  colţul ce  urmeazã a fi lipit; atrage atenţia cã înscrierea numelui candidatului 
pe   foile   tipizate în  afara  rubricii care  se  sigileazã, precum şi orice alte  semne 
distinctive, care ar permite identificarea  lucrãrii, atrag dupã sine anularea lucrãrii 
scrise respective; 
(11)   verificã  identitatea  candidaţilor  şi  completarea corectã  a  tuturor  datelor 
prevãzute pe  colţul colii  tipizate; 
(12) semneazã în interiorul porţiunii de  pe  colţul colii  ce urmeazã a fi sigilat; 
(13)  permite candidaţilor sã  lipeascã colţul colii  tipizate dupã  distribuirea 
subiectelor în sãli şi dupã  ce  candidaţii au început sã scrie pe  foaia  de  concurs 
rezolvarea subiectelor  şi  numai  dupã  ce   a  verificat  identitatea  candidaţilor  şi 
completarea corectã a tuturor datelor prevãzute şi dupã ce  semneazã în interiorul 
porţiunii care urmeazã a fi sigilatã; 



(14)  distribuie candidaţilor atâtea coli  tipizate şi ciorne marcate cu ştampila 
“Bacalaureat 2019  – C.E.” câte le sunt necesare; candidaţii vor completa pe  fiecare 
dintre acestea datele personale, în colţul care urmeazã sã fie  lipit (pentru lipirea 
colţului  lucrãrii  se  va folosi lipici   sau  acelaşi tip de  etichete autocolante, pentru 
toate centrele de  examen dintr-un judeţ); 
(15)  primeşte subiectele multiplicate, în plicuri sigilate, de  la preşedinte, însoţit de 
vicepreşedinte sau  de   secretar/de  un  membru al  comisiei,  verificã  integritatea 
acestora, le deschide şi le distribuie fiecãrui candidat; 
(16)  distribuie candidaţilor care susţin  probele în limbile minoritãţilor  naţionale, 
simultan, subiectul atât în limba maternã, cât şi în limba românã; 
(17)  rãspunde de  asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de  examen, de  respectarea de 
cãtre candidaţi a tuturor  prevederilor metodologiei de  examen, iîn timpul probelor 
scrise; 
(18)  informeazã candidaţii cã timpul de  lucru este de  trei ore din momentul in care 
s-a incheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat; 
(19)  se asigurã ca, din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat sã nu 
pãrãseascã  sala,  decât  dacã  predã  lucrarea  scrisã  şi  semneazã  de   predarea 
acesteia, dar nu mai devreme de  o orã şi jumãtate de  la distribuirea subiectelor în 
sãli; 
20)  în cazuri excepţionale, dacã un  candidat  se simte rãu  şi solicitã pãrãsirea 
temporarã a sãlii, il  insoţeşte pe  acesta pânã la înapoierea în sala de  examen; în 
aceastã situaţie timpul alocat rezolvãrii subiectelor nu va fi prelungit; 
(21) explicã elevilor modul de  desfãşurare a probei şi reaminteşte candidaţilor cã: 
- timpul destinat elaborãrii unei lucrãri scrise este de  trei ore, socotit din 

momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare 
candidat; 
- pentru elaborarea lucrãrii scrise, candidaţii trebuie sã foloseascã numai cernealã 

sau pastã de  culoare albastrã, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor 
trebuie sã foloseascã numai creion negru; pentru proba scrisã „D” la disciplina 
„Matematicã”, candidaţii pot sã utilizeze instrumente  de  desen; 
- este interzisã folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de  calcul; 
- trebuie sã foloseascã numai hârtia distribuitã de  cãtre asistenţi; 
- subiectele rezolvate pe  ciornã sau pe  foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau in 

considerare; 
- dacã doresc sã corecteze o greşealã, trebuie sã taie cu o linie orizontalã fiecare 

rând din pasajul greşit. 
(22)   distribuie  coli   tipizate  candidaţilor  care,  din  diferite   motive  doresc  sã-şi 
transcrie  lucrarea,  fãrã  a  depãşi  timpul  stabilit.  Consemneazã distribuirea  în 
procesul-verbal  de   predare-primire  a  lucrãrilor  scrise,  anuleazã  pe   loc   vechea 
lucrare scrisã menţionând pe  coalã “Anulat“; semneazã lucrãrile anulate (acestea se 
pãstreazã în condiţiile stabilite pentru lucrãrile scrise); 
(23)  supravegheazã candidaţii în timpul desfãşurãrii  probelor scrise,  astfel  încât 
unul  dintre  asistenţi  stã  în  faţa  clasei,  celãlalt în  spatele  clasei; nu  are  alte 
preocupãri în afarã de  supraveghere; 
(24)   interzice candidaţilor  sã  comunice între  ei   sau  cu  exteriorul şi  sesizeazã 
preşedintele comisiei cu privire la orice incãlcare a prezentei metodologii; 
(25)  comunicã imediat preşedintelui  comisiei eventualele tentative de  fraudã, alte 
nereguli în desfãşurarea examenului, semnalate asistenţilor de  cãtre candidaţi sau 
sesizate chiar de  aceştia; 
(26)   preia  lucrãrile  candidaţilor  la  expirarea  celor trei  ore  acordate;  candidaţii 
predau lucrãrile în faza în care se aflã, fiind interzisã depãşirea timpului stabilit. Se 
asigurã ca trei candidaţi sã rãmânã în salã pânã la predarea ultimei lucrãri; 



(27)   instruieşte  elevii, ca  la  încheierea  lucrãrilor,  aceştia  sã  numeroteze  toate 
paginile pe  care au scris, inclusiv acelea pe  care elevul a scris doar câteva rânduri: 
numai  cu  cifre arabe, în partea de  jos a paginii, in colţul din dreapta,  indicând 
pagina curentã  şi numãrul  total de   pagini, (de  exemplu sub  forma  3/5,  pentru 
pagina a treia, dacã elevul a scris în total cinci pagini); 
(28)  bareazã, la primirea lucrãrilor, spaţiile nescrise, verificã numãrul de  pagini şi îl 
trece  în  procesele-verbale  de   predare-primire  pe   care  le   semneazã  candidaţii, 
precum şi în rubrica prevãzutã pe  prima paginã a lucrãrii; 
(29)  consemneazã în procesul-verbal de  primire-predare a lucrãrilor scrise numãrul 
colilor anulate, inclusiv în cazul transcrierii lucrãrilor cu numeroase corecturi; 
(30)  strânge separat ciornele şi lucrãrile anulate; acestea se pãstreazã în centrul de 
examen; 
(31)  transportã, însoţit de  celãlalt asistent, lucrãrile scrise, din sala de  examen în 
sala în care acestea se predau, sub semnãturã, preşedintelui şi celorlalţi membri ai 
comisiei,  care  verificã  dacã numãrul  lucrãrilor predate corespunde cu  numãrul 
semnãturilor din procesul-verbal de  predare a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul de 
pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe  lucrare şi în procesul-verbal; 
(32)  asigurã ordinea la intrarea în centrul de  examen, dacã este delegat de  comisia 
de  bacalaureat, conform procedurilor. 
Asistenţilor le este interzis: 
- sã pãtrundã în salã cu mijloace electronice de  calcul sau de  comunicare, precum 

şi cu ziare, reviste, cãrţi; 
- sã pãrãseascã centrul de  examen sau sã comunice în exterior conţinutul 

subiectelor de  examen, pânã la încheierea probei de  examen; 
- sã discute între ei in timpul desfãşurãrii probelor de  examen, sã dea indicaţii 

candidaţilor, sã rezolve subiectul de  examen sau sã aibã alte preocupãri; 
- sã permitã candidaţilor sã comunice între ei sau cu exteriorul; 
- sã permitã, în timpul desfãşurãrii probelor scrise de  examen, sã pãtrundã în sala 

de  examen persoane strãine, neautorizate de  comisia judeţeanã de  bacalaureat/a 
municipiului Bucureşti, de  Comisia Naţionalã de  Bacalaureat sau neprevãzute în 
prezenta metodologie. 

 
 

NOTĂ 
Respectarea întocmai a Metodologiei de organizare și desfãșurare 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 candidatilor la bacalaureat. Cei dovediți 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 

 
Atribuțiile președintelui 

Comisiei de bacalaureat din Centrul de examen 
(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:  

a. va fi prezent pe întreg parcursul zilei în centrul de bacalaureat; 
b. organizează și răspunde de desfășurarea examenului de bacalaureat 

în centrul respectiv, și anume: 
 
Președintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are următoarele 
atribuții:  

(1) organizează şi răspunde de desfăşurarea examenului de bacalaureat în centrul 
respectiv; 
(2) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini 
privind organizarea și desfăşurarea examenului de bacalaureat; 
(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 asistenţi, alte documente; 
(4) preia, cu proces-verbal, de la directorul unităţii de învăţământ în care se află 
centrul de examen: 
- documentele necesare desfăşurării examenului de bacalaureat; 
- logistica de examen: săli de examen, imprimante pentru lucrările scrise, 

calculatoare, fotocopiatoare, fişete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat, 
telefon, fax, radio, televizor etc.; 
- tabelele de înscriere pentru absolvenţii din seria curentă, actualizate după 

încheierea cursurilor, semnate şi ştampilate de către directorii şcolilor arondate la 
centrul de examen; 
(5) verifică, împreună cu vicepreşedintele, autenticitatea actelor de înscriere, 
respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere; 
(6) deleagă secretarul comisiei să preia, de la fiecare unitate de învăţământ care 
organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, catalogul 
electronic completat cu numele, iniţiala tatălui și prenumele candidaţilor, disciplinele 
de examen pe care aceştia le susţin și rezultatele obţinute la probele de evaluare a 
competenţelor lingvistice şi digitale și să verifice corectitudinea datelor trecute în 
catalogul electronic; 
(7) asigură, prin secretarul comisiei, întocmirea listelor cu repartizarea candidaţilor 
pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, şi afişarea listelor respective, cu 
24 de ore inainte de prima probă, la avizierul unităţii de învăţământ, cu precizarea orei 
la care trebuie să se prezinte candidaţii, 7:30- 8:30; 
(8) asigură, prin secretarul comisiei, afişarea pe uşile sălilor în care se desfăşoară 



probele a următoarelor documente: 
- listele cu numele candidaţilor repartizaţi în sala respectivă; 
- prevederile metodologiei care stipulează că pătrunderea în sala de examen cu 

materiale ajutătoare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din 
examen şi că subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în 
considerare; 
(9) ia toate măsurile pentru a pregăti în mod corespunzător operaţia de multiplicare, 
astfel încât subiectele să ajungă în cel mai scurt timp în sălile de examen (număr 
suficient de copiatoare, verificarea stării de funcţionare şi probarea acestora); 
(10) se asigură că în centrul de bacalaureat este prezent personalul medical,personal al 
organelor de poliţie şi de jandarmerie; 
(11) verifică, împreună cu vicepreşedintele, sălile de examen, asigurându-se că: 
- există dotarea corespunzătoare (numărul de locuri permite aşezarea câte unui 

elev în bancă etc.); 
- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în 
elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise; 

(12) deleagă secretarul să completeze notele obţinute în sesiunile anterioare de 
absolvenţii din seriile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la 
care candidaţii au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare internaţionale 
și pentru care aceştia au solicitat recunoaşterea în sesiunea respectivă; verifică, de 
asemenea, corectitudinea înscrierii notelor la diferitele probe; 
(13) verifică, controlează, îndrumă și asigură organizarea şi desfăşurarea 
corespunzătoare a probelor scrise; 
(14) se asigură asupra conţinutului dosarului pentru fiecare sală de examen, pentru 
proba scrisă. Acest dosar trebuie să conţină: 
- lista candidaţilor; 
- modelul de proces-verbal de predare/primire a lucrărilor scrise; 
- hârtie tipizată pentru lucrări; 
- hârtie ştampilată pentru ciorne. 

(15) înstruieşte asistenţii înaintea intrării în săli, cu privire la îndatoririle ce le revin, 
la prevederile Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenului de 
bacalaureat, la informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor aflaţi în săli; 
(16) repartizează în săli câte doi asistenţi – cadre didactice de altă specialitate decât 
disciplina la care se susţine proba, din altă unitate de învăţământ decât cea din care 
provin candidaţii - prin tragere la sorţi, în ziua fiecărei probe, cu trei sferturi de oră 
înainte de începerea acesteia, luând măsuri să nu rămână aceleaşi formaţii de 
asistenţă în zile diferite şi nici aceiași asistenţi pentru aceleaşi săli, la probe diferite; 
(17) solicită membrilor comisiei de examen declaraţii scrise. În declaraţia–tip, cadrul 
didactic precizează că nu are soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea, 
printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de 
examen, că îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor 
legale şi că a luat la cunoştinţă faptul că în cazul constatării unor nereguli în 
activitatea sa din cadrul comisiei se vor lua măsuri de sancţionare, care pot merge 
până la excluderea din învăţământ, în funcţie de gravitatea abaterii; 
(18) distribuie asistenţilor, după ce aceştia au semnat fişa de atribuţii, listele cu 
candidaţii, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie 
tipizată pentru lucrări şi hârtie ştampilată pentru ciorne. Numărul de coli de examen şi 
numărul de coli pentru ciorne, repartizate pentru fiecare sală de examen, vor fi 
consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în 
parte și de preşedintele comisiei; 
(19) imediat după comunicarea variantei de examen extrase, controlează operaţia de 
multiplicare a subiectelor, în număr egal cu numărul candidaţilor, introduce 



subiectele în plicuri şi le sigilează. 
(20) distribuie asistenţilor, împreună cu vicepreşedintele, cu secretarul/cu alt 
membru al comisiei, subiectele multiplicate, în plicuri sigilate; 
(21) verifică în toate sălile de examen, împreună cu vicepreşedintele sau cu 
secretarul/cu alt membru al comisiei, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare 
candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacă ele corespund cu filiera, cu profilul, 
cu specializarea şi cu opţiunea candidatului; verifică, după caz, primirea de către 
candidaţi şi a subiectului tradus. 
(22) aplică ştampila-tip “Bacalaureat 2019 – C.E.” peste colţul închis şi lipit al 
lucrării. În cazul în care se organizează o subcomisie în altă locaţie, desemnează un 
membru al comisiei de examen pentru a aplica ştampila-tip “Bacalaureat 2019 – 
C.E.” în acea subcomisie. Aceste operaţii se vor încheia înaintea ieşirii primului 
candidat din sala de examen; 
(23) are dreptul de a intra în sălile de examen în timpul desfăşurării probelor scrise, 
pentru a controla desfăşurarea examenului; 
(24) verifică sesizările făcute de asistenţi, referitoare la eventualele tentative de fraudă 
sau la alte nereguli în desfăşurarea examenului şi ia măsurile ce se impun, care pot 
merge până la eliminarea candidatului din examen; 
(25) sesizează imediat comisiei județene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat 
orice situaţie deosebită, apărută în timpul desfăşurării examenului, și solicită, dacă 
este cazul, subiecte de rezervă; 
(26) ia măsuri ca în spaţiile în care se desfăşoară activitatea comisiei de examen sau 
probele scrise să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia de 
bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti sau de Comisia Naţională de 
Bacalaureat sau care nu sunt prevăzute în procedură; 
(27) la finalizarea probei scrise, preia, împreună cu vicepreşedintele, de la asistenţi, 
sub semnătură, lucrările scrise şi verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde 
cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise și dacă 
numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel inscris pe lucrare și în procesul-
verbal. Se asigură că ciornele şi lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările 
scrise; 
(28) în fiecare zi când se încheie susţinerea probelor scrise, asigură, însoţit de 
vicepreşedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, transportul în deplină 
siguranţă şi predarea cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrărilor 
scrise. După încheierea primei probe scrise, predă la centrul zonal de evaluare şi 
catalogul electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor 
susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplină și tip de subiect, pentru care s-a 
susţinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură, pentru centrul 
zonal de evaluare, o copie a subiectului; 
(29) asigură, prin secretar sau printr-un membru al comisiei, afişarea baremului de 
evaluare, la finalul fiecărei probe scrise; 
(30) primeşte de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, împreună cu 
vicepreşedintele și secretarul sau un membru al comisiei din centrul de examen, 
catalogul electronic și două exemplare din forma tipărită a catalogului electronic, 
asigurând transportul acestuia, în deplină siguranţă, la centrul de examen; se 
asigură că forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, 
conţine notele de la probele orale și scrise și media generală pentru fiecare candidat 
şi că este ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest 
scop, precum şi de preşedintele, de vicepreşedintele și de secretarul comisiei din 
centrul zonal de evaluare; 
(31) deleagă secretarul să afişeze rezultatele finale ale examenului, la încheierea 
evaluării tuturor lucrărilor, conform calendarului examenului de bacalaureat; 



(32) primeşte şi înregistrează, împreună cu vicepreşedintele sau cu secretarul/cu 
un membru al comisiei, contestaţiile la probele scrise, în perioada prevăzută în 
calendarul examenului de bacalaureat; 
(33) transmite comisiei din centrul zonal de evaluare, prin intermediul unui delegat al 
centrului de examen, cererile candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea 
iniţială, însoţite de un borderou, în care se precizează numele contestatarilor şi 
disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia la comisia din centrul 
zonal de evaluare; 
(34) primeşte prin delegatul centrului de examen, o copie a procesului-verbal în care 
sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii; 
(35) operează, în catalogul electronic, schimbările care se impun după aflarea 
rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală și rectifică, în 
mod corespunzător, rezultatul examenului; 
(36) afişează, conform calendarului, la avizierul centrului de examen, rezultatele 
definitive, după rezolvarea contestaţiilor la comisia de contestaţii; 
(37) întocmeşte extrase tipărite din catalogul electronic, ce cuprind situaţia la 
examen a candidaţilor proveniţi din alte licee decât cel în care este organizat centrul de 
examen şi le transmite liceelor respective, în vederea completării diplomelor de 
bacalaureat; 
(38) predă directorului unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul de examen, 
cu proces-verbal, catalogul electronic și forma tipărită a catalogului electronic, 
semnat şi ştampilat, în două exemplare, celelalte documente întocmite pentru 
organizarea examenului, precum şi logistica de examen; 
(39) elaborează, împreună cu vicepreşedintele, rapoarte privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului, pe care le transmite comisiei judeţene/a municipiului 
Bucureşti de bacalaureat, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de 
examen; 
(40) semnează diplomele de bacalaureat (completate cu datele din catalogul de 
examen de către secretarii liceelor la care absolvenţii au promovat ultima clasă), în 
termen de cel mult zece zile de la terminarea examenului de bacalaureat. 

 
 

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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Atribuțiile vicepreședintelui 
Comisiei de bacalaureat din Centrul de examen 

(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)  

 
 
Vicepreședintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are  
urmatoarele atribuții:  

 (1)  sprijinã preşedintele în organizarea examenului de  bacalaureat,  în 
centrul respectiv; 
(2) verificã, împreunã cu preşedintele comisiei de  examen, autenticitatea 
actelor de înscriere, respectarea  condiţiilor de  participare la examen şi 
întocmirea listelor de înscriere; 
(3) semnaleazã comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti orice problemã 
legatã de prezenţa asistenţilor sau a profesorilor examinatori; 
(4) verificã, împreunã cu preşedintele comisiei, sãlile de  examen, asigurându-
se cã: 
- existã dotarea 
corespunzãtoare; 
- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenţa pe  

candidaţi în elaborarea rãspunsurilor orale sau a lucrãrilor scrise; 
(5) verificã ştampilarea  colilor ce  vor fi folosite drept ciorne pentru probele 
orale cu ştampila “Bacalaureat 2019  – C.E.”; 
(6)  verificã ştampilarea  colilor tipizate şi a celor ce  vor fi folosite ca ciorne  
pentru probele scrise cu ştampila “Bacalaureat 2019  – C.E.”; 
(7)   distribuie  asistenţilor,  împreunã  cu  preşedintele  comisiei de    
examen,  cu secretarul sau cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate, 
în plicuri sigilate; (8) verificã în toate  sãlile de  examen, împreunã cu 
preşedintele sau cu secretarul/ cu alt membru  al comisiei, dacã 
subiectele multiplicate pentru  fiecare  candidat sunt  complete şi lizibile, 
respectiv dacã  ele  corespund cu filiera,  cu profilul,  cu specializarea şi cu 
opţiunea candidatului; 
(9) la finalizarea probei scrise preia, împreunã cu preşedintele, de  la 
asistenţi, sub semnãturã,  lucrãrile scrise şi verificã dacã numãrul lucrãrilor 
predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de  predare 
a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul  de   pagini  al  fiecãrei  lucrãri  coincide 
cu  cel   înscris  pe   lucrare  şi  în procesul-verbal. Se  asigurã cã ciornele şi 
lucrãrile anulate sunt strânse separat de lucrãrile scrise; 
(10) dupã  ce  se   incheie susţinerea   probelor scrise,  asigurã,    împreunã cu 
preşedintele,  secretarul  sau   un  membru  al  comisiei, transportul   în  



deplinã siguranţã  şi predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de  
evaluare, a lucrãrilor scrise. Dupã încheierea primei probe scrise, predã la 
centrul zonal de  evaluare şi catalogul electronic, completat cu numele 
candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute  de   aceştia. Pentru fiecare  
disciplinã şi tip de  subiect, pentru care s-a susţinut probã scrisã în centrul 
respectiv de  examen, asigurã, pentru centrul zonal de  evaluare, o copie a 
subiectului; 
(11)  afişeazã baremele de  evaluare în centrul de  examen, dupã încheierea 
fiecãrei probe scrise; 
(12)   primeşte, împreunã  cu  preşedintele sau  cu  secretarul/cu   un  
membru al 
comisiei din centrul de  examen, de  la centrele zonale de  evaluare, cu proces-
verbal, catalogul electronic şi forma  tipãritã, în douã exemplare, a 
catalogului electronic, asigurând transportul  acestuia,  în deplinã siguranţã,  
la centrul  de   examen;  se asigurã  cã  forma  tipãritã  a  catalogului 
electronic complet, în  douã  exemplare, conţine notele de  la probele scrise şi 
media generalã pentru fiecare candidat, cã este ştampilat şi semnat  de   
profesorii  evaluatori la rubrica  prevãzutã în acest  scop, precum şi de  
preşedintele, de  vicepreşedintele şi de  secretarul  comisiei din centrul zonal de  
evaluare; 
(13)primeşte şi înregistreazã, împreunã cu preşedintele sau cu secretarul/cu 
un membru  al  comisiei,  contestaţiile  la  probele  scrise,  în  perioada  
prevãzutã  în calendarul examenului de  bacalaureat; 
(14)elaboreazã,  împreunã   cu  preşedintele,  şi  transmite   comisiei  
judeţene/a municipiului Bucureşti  de   bacalaureat,  în termen de   patru zile  
de  la încheierea respectivei  sesiuni   de    examen,  rapoarte   privind  
organizarea  şi  desfãşurarea acesteia; 
(15)  în situaţii de  forţã majorã care impun pãrãsirea centrului de  examen de  
cãtre preşedinte, preia atribuţiile acestuia,  pânã  în momentul numirii 
unui alt preşedinte. 

 
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: 
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Atribuţiile secretarului comisiei de bacalaureat din centrul de examen  
(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) 
 

Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul de examen are 
următoarele atribuţii: 

(1)  sprijinã preşedintele, în organizarea examenului de  bacalaureat în centrul 
respectiv; 
(2) preia, de  la fiecare unitate de  invãţãmânt care organizeazã probe de  evaluare a 
competenţelor  lingvistice şi  digitale,  catalogul  electronic  completat  cu  numele, 
iniţiala tatãlui şi prenumele candidaţilor, disciplinele de  examen pe  care aceştia le 
susţin  şi rezultatele obţinute la probele de  evaluare a competenţelor lingvistice şi 
digitale şi verificã datele trecute in catalogul electronic; 
(3) alcãtuieşte listele cu repartizarea candidaţilor pe  sãli, pentru probele scrise, în 
ordine alfabeticã,  cu precizarea orei la care aceştia  trebuie  sã  se  prezinte şi le 
afişeazã  cu 24  de  ore înainte de  prima probã, la avizierul unitãţii de  învãţãmânt  şi 
pe   uşile  sãlilor  în  care  se  desfãşoarã  probele;  pentru  probele  E)   c)   şi  E)   d) 
repartizarea pe  sãli se va face  în ordine alfabeticã, în funcţie  de  disciplinele şi tipul 
de  subiecte solicitate de  candidaţi pentru  disciplinele de  examen aprobate pentru 
fiecare probã; 
(4) afişeazã, pe  uşile sãlilor în care se desfãşoarã probele scrise: 
- listele cu repartizarea candidaţilor, în ordine alfabeticã, pe  sãli; 
- prevederile metodologiei care stipuleazã cã nu este permisã pãtrunderea în sala de 

examen cu materiale ajutãtoare, cu mijloace electronice de  calcul sau de 
comunicare, cã frauda şi tentativa de  fraudã atrag dupã sine eliminarea din examen 
şi cã subiectele rezolvate pe  ciornã/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în 
considerare; 
(5)   participã,   împreunã   cu   preşedintele  comisiei  şi  la  cererea  acestuia,   la 
multiplicarea subiectului pentru proba scrisã, imediat dupã extragerea numãrului 
variantei de  subiect de  Comisia Naţionalã de  Bacalaureat; multiplicarea se face în 
numãr  egal cu  numãrul  candidaţilor. Candidaţii care  susţin  probele în  limbile 
minoritãţilor naţionale vor primi, simultan, subiectul atât în limba maternã, cât şi 
în limba românã. 
(6)  introduce, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, subiectele 
multiplicate în plicuri, pe  care apoi le sigileazã; 
(7) distribuie asistenţilor, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, 
plicurile cu subiecte pentru probele scrise; 
(8)  verificã,  la cererea  preşedintelui,  în  toate  sãlile de   examen, dacã  subiectele 
multiplicate pentru  fiecare  candidat  sunt  complete şi lizibile, respectiv dacã  ele 
corespund cu filiera, profilul, specializarea şi opţiunea candidatului; 
(9)  are dreptul ca, împreunã cu preşedintele sau cu vicepreşedintele/cu  membrii 
comisiei, sã intre în toate sãlile de  examen în timpul desfãşurãrii  probelor scrise, 
pentru a controla desfãşurarea acestora; 
(10)  preia, la finalizarea probei scrise, împreunã cu preşedintele/cu vicepreşedintele 
comisiei şi  la  cererea  acestuia,  lucrãrile  scrise  de   la  asistenţi  şi  verificã  dacã 
numãrul  lucrãrilor predate  corespunde cu  numãrul  semnãturilor  din  procesul- 



 
Atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat 

 

verbal de  predare a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul de  pagini al fiecãrei lucrãri 
coincide cu cel  înscris pe  lucrare şi în procesul-verbal. Se  asigurã  cã ciornele şi 
lucrãrile anulate sunt strânse separat de  lucrãrile scrise; 
(11)  listeazã şi afişeazã,  la finalul  fiecãrei  probe, la cererea preşedintelui, baremele 
de  evaluare; 
(12)   participã,  împreunã  cu  preşedintele  şi  cu  vicepreşedintele, la  îndrumarea 
activitãţii tuturor  persoanelor din centru,  care au  sarcini privind organizarea şi 
desfãşurarea examenului de  bacalaureat; 
(13)   ia  mãsuri,  împreunã  cu  preşedintele,  cu  vicepreşedintele şi  cu  membrii 
comisiei, ca în spaţiile în care se desfãşoarã  activitatea  comisiei de  examen sau 
probele scrise sã  nu  pãtrundã  persoane strãine,  neautorizate de  comisia 
judeţeanã/a municipiului Bucureşti sau de  Comisia Naţionalã de  Bacalaureat; 
(14) afişeazã rezultatele finale, la încheierea evaluãrii tuturor lucrãrilor scrise; 
(15)   înregistreazã,  în  catalogul  electronic,  notele  obţinute  la  probele  pe   care 
candidaţii le-au susţinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru 
disciplinele la care candidaţii au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare 
internaţionale  şi  pentru   care  aceştia  au  solicitat  recunoaşterea  în  sesiunea 
respectivã, conform  art.4,  din metodologie. Înregistrarea  în catalogul electronic a 
acestor  note  se  face   pe   baza  adeverinţelor  depuse  de   candidaţi  la  înscriere. 
Adeverinţele  rãmân anexã la forma  tipãritã a catalogului electronic şi se pãstreazã 
permanent.  Notele recunoscute  din  sesiunile  anterioare  sau  echivalate se 
marcheazã în catalogul electronic cu un asterisc şi se va preciza, ca notã de  subsol, 
cã au fost obţinute în sesiunile anterioare sau echivalate; 
(16)  asigurã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, transportul 
în deplinã siguranţã şi predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de  evaluare, a 
lucrãrilor scrise şi a catalogului electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu 
denumirea probelor susţinute de  aceştia. Pentru fiecare disciplinã şi tip de  subiect, 
pentru care s-a susţinut probã scrisã în centrul respectiv de  examen, se asigurã, 
pentru centrul zonal de  evaluare, o copie a subiectului; 
(17)   primeşte  împreunã  cu  preşedintele  comisiei şi  la  cererea  acestuia,  de   la 
centrele  zonale   de    evaluare,   cu  proces-verbal,  catalogul  electronic  şi  douã 
exemplare  din  forma   tipãritã  a  catalogului  electronic,  cu  notele  obţinute  de 
candidaţi,  asigurând  transportul  acestora,  în  deplinã  siguranţã,  la  centrul  de 
examen. Forma tipãritã  a catalogului electronic complet, în douã  exemplare, cu 
notele de  la probele scrise şi cu media generalã, ştampilat şi semnat de  profesorii 
evaluatori la rubrica prevãzutã în acest scop şi de  preşedintele, de  vicepreşedintele 
şi de  secretarul comisiei din centrul zonal de  evaluare se predã, cu proces-verbal, 
preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de  examen; 
(18)  afişeazã  listele cu rezultatele obţinute de  candidaţi, dupã primirea acestora de 
la centrele zonale de  evaluare; 
(19)   primeşte  şi  înregistreazã,  împreunã  cu  preşedintele  comisiei şi  la  cererea 
acestuia, eventualele contestaţii la probele scrise; 
(20)  transmite,  ca delegat al comisiei de  examen, la cererea preşedintelui, comisiei 
din centrul zonal de  evaluare, cererile candidaţilor care contestã notele obţinute la 
evaluarea  iniţialã,  însoţite  de  un  borderou în care se  precizeazã numele 
contestatarilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusã 
contestaţia; 
(21)  opereazã, în catalogul electronic, schimbãrile care se impun dupã rezolvarea 
contestaţiilor,  recalculeazã  media  generalã  şi  rectificã   în  mod  corespunzãtor 
rezultatul examenului; 
(22)  afişeazã,  conform  calendarului,  la avizierul centrului  de  examen, rezultatele 
definitive, dupã rezolvarea contestaţiilor; 



 

 

(23) extrage din catalogul electronic situaţia la examen a candidaţilor proveniţi de  la 
alte licee  decât cel  în care este organizat centrul de  examen şi o transmite liceelor 
respective, în vederea completãrii diplomelor de  bacalaureat; 
(24)  semneazã printul catalogului electronic, în douã exemplare, precum şi celelalte 
documente întocmite pentru organizarea examenului. 

 
NOTA 

Respectarea întocmai a Metodologiei de organizare și desfãșurare 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 dovediți încãlcând aceasta dispoziție vor fi sancționati conform Statutului personalului 
didactic sau Codului Penal, dupã caz. 

 
Data.....................     Numele şi prenumele: 
        Semnătura: 
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Atribuțiile membrilor comisiei de bacalaureat din centrul de examen  
(conf. O.M.E.N nr. 4830/30.08.2018, privind aprobarea Calendarului 

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

Membrii comisiei de bacalaureat din centrul de examen au următoarele atribuții:  

5. Membrii comisiei de bacalaureat din centrul de examen au următoarele 
atribuții: 
(1) sprijină preşedintele, în organizarea examenului de bacalaureat în centrul 
respectiv; 
(2) se află, împreună cu un delegat al comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului 
Bucureşti la locul desfăşurării probelor, pe toată durata examenului, în situaţia în 
care: 
- se organizează subcomisii pentru centrele de examen care au arondate unităţi de 

învăţământ situate la distanţă mare de centru; 
- candidaţii susţin proba în alt local decât cel în care îşi are sediul centrul de 

examen; 
(3) participă, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la 
multiplicarea subiectului pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de 
subiect de către Comisia Naţională de Bacalaureat; multiplicarea se face în număr 
egal cu numărul candidaţilor. Multiplică subiectele pentru proba scrisă în limbile 
minorităţilor naţionale, astfel încât candidaţii care susţin probele în limbile 
minorităţilor naţionale să primească simultan subiectul atât în limba maternă, cât 
şi în limba română. 
(4) introduc, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, subiectele 
multiplicate în plicuri, pe care apoi le sigilează; 
(5) supraveghează obiectele depuse în sala de depozitare, dacă este desemnat de 
comisia de examen. 
(6) distribuie asistenţilor, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, 
plicurile cu subiecte pentru probele scrise; 
(7) verifică, la cererea preşedintelui comisiei, în toate sălile de examen, dacă subiectele 
multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacă ele 
corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea şi cu opţiunea candidatului; 
(8) au dreptul ca, împreună cu preşedintele sau cu vicepreşedintele/cu secretarul 
comisiei, să intre în toate sălile de examen în timpul desfăşurării probelor scrise, 
pentru a controla desfăşurarea acestuia; 
(9) preiau, la finalizarea probei scrise, împreună cu preşedintele comisiei şi la 
cererea acestuia, lucrările scrise de la asistenţi şi verifică dacă numărul lucrărilor 
predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a 
lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe 
lucrare şi în procesul-verbal. Se asigură că ciornele şi lucrările anulate sunt strânse 
separat de lucrările scrise; 
(10) participă, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu secretarul 
comisiei, la îndrumarea activităţii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini 
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; 
(11) participă la pregătirea documentelor comisiei (a mapelor de examen, pentru 



probele scrise, la completarea proceselor-verbale, a borderourilor etc.); 
(12) iau măsuri, împreună cu preşedintele sau cu vicepreşedintele/cu secretarul 
comisiei, ca în spaţiile în care se desfăşoară activitatea comisiei de examen sau 
probele scrise să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeţeană/a 
municipiului Bucureşti de bacalaureat şi Comisia Naţională de Bacalaureat;  însoţesc, 
conform procedurii, la cererea  acestora, persoanele autorizate să efectueze control în 
centrul de examen; 
(13) afişează, la cererea preşedintelui, baremele de evaluare la finalul fiecărei probe 
scrise; 
(14) asigură, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, transportul în 
deplină siguranţă şi predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a 
lucrărilor scrise şi a catalogului electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu 
denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplină şi tip de subiect, 
pentru care s-a susţinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură, 
pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului; 
(15) primesc, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, de la centrul 
zonal de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic cu notele obţinute de 
candidaţi, 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 preşedintele, de vicepreşedintele şi 
de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, asigurând transportul acestora, 
în deplină siguranţă, la centrul de examen; 
(16) afişează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi, după primirea acestora de la 
centrele zonale de evaluare; 
(17) primesc şi înregistrează, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, 
eventualele contestaţii la probele scrise; 
(18) transmit, la cererea preşedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare cererile 
candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un 
borderou în care se precizează numele contestatarilor şi probele, respectiv, 
disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia; 
(19) pot primi, la cererea preşedintelui, ca delegaţi ai comisiei de examen, în situaţia 
în care s-au iînaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise, o copie a procesului- 
verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii. 
 
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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