CENTRUL DE EXAMEN – COLEGIUL ECONOMIC CALARASI
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019
SESIUNEA IUNIE - IULIE 2019

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
 Accesul candidaţilor în săli la proba orala este permis pe baza cărţii
de identitate sau a paşaportului, cel mai târziu cu 30 de minute
înainte de începerea probei.

ORA DE INCEPERE A PROBEI DE COMPETENTE
DIGITALE ESTE 13:00
 Se interzice candidaţilor pătrunderea în sala de examen cu orice fel
de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.), care ar putea
fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc
electronic de calcul sau de comunicare.
 Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale
interzise în sală duce la eliminarea din examen a candidatului de
către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele
interzise au fost folosite sau nu.
 Subiectele rezolvate pe ciornă/ foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau
în considerare.
 În timpul desfăşurării probelor orale candidaţii nu comunică în nici
un fel între ei.
 Frauda sau tendinţa de fraudă atrag după sine eliminarea
candidatului din examen.
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Candidatii vor intra in sala de examen unde au fost repartizati la ora 12:30
Candidatii nu umbla la calculator pana nu primesc acceptul si-l folosesc numai pentru
cerintele de examen.

o Candidatii vor primi de la asistenti foaia tipizata de examen si o ciorna.
o Completarea foii tipizate se va realiza astfel:
- in coltul din stanga se trec urmatoarele date:
o numarul aflat pe eticheta lipita in partea de jos a monitorului la care a
fost repartizat candidatul,
o sala de examen
o clasa din care face parte candidatul
- in coltul din dreapta se completeaza cu majuscule cerintele foii de examen
o Pentru rezolvarea primei parti a probei se parcurg urmatoarele etape:
o Se verifica de catre fiecare candidat existenta pe desktop a directorului
examen cu produsele software furnizate si semneaza de luarea la cunostinta.
o Candidatii vor primi fisa A la ora 13:00 cand fiecare calculator are
conexiune functionala la internet.
o Timpul de rezolvare a fisei este de 15 minute. In cazuri exceptionale,
durata se poate prelungi pana la 30 minute.
o Pentru a doua parte a probei, dupa intreruperea conexiunii la Internet,
candidatii vor primi de la asistenti fisa B. Timpul de rezolvare a acesteia este
de 75 minute.
o La sfarsitul probei, candidatii vor redenumi directorul Examen dupa modelul:
Elev 1 unde "1” este numarul lipit pe monitor in partea de jos

