
𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬ă 
 
 

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚�̦�𝐢𝐢 𝐜𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 �̦�𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐟�̆��̦�𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐞𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 

𝐧𝐚�̦�𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐚𝐥𝐚𝐮𝐫𝐞𝐚𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐒𝐞𝐬𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞-𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 

 Numărul candidaților înscriși: 15396 

 Numărul centrelor de examen: 51 

 Numărul centrelor zonale de evaluare: 12 

𝐂𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐞𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐧𝐚�̦�𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐚𝐥𝐚𝐮𝐫𝐞𝐚𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐒𝐞𝐬𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 

𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 – 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 

20 iunie 2022 – Limba și literatura română – proba E.a)  

21 iunie 2022 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) 

22 iunie 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) 

23 iunie 2022 – Limba și literatura maternă – proba E.b) 

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚�̦�𝐢𝐢 𝐜𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐟�̆��̦�𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐞𝐧: 

 Accesul candidatilor în săli este permis pe baza actului de identitate, în intervalul 

7.30-8.30. 

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în 

care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. 

Toate sălile în care se desfășoară activități specifice examenului național de Bacalaureat vor 

fi supravegheate audio-video. 

Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen 

ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa 

obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de 

bacalaureat în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de 

comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen. 

Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra lor, în 

obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care 

sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, 

formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., 

care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.  

Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte 

sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de 

examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de 



comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi 

utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între 

candidați /asistenți din centrul /centrele de examen sau cu exteriorul. 

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, 

să copieze, să transmită materile care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, 

ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 

Candidații care încalcă regulile menționate anterior sunt eliminați din examen, indiferent 

dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de 

aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent 

dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 

Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare. 

 

𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋 �̦�𝐂𝐎𝐋𝐀𝐑 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐁𝐔𝐂𝐔𝐑𝐄𝐒 ̦𝐓𝐈 

 


