ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN
ESTE PERMIS PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE.
CANDIDAȚII PROGRAMAȚI DUPĂ ORA 12:00 SUNT
RUGAȚI SĂ SE PREZINTE CU CEL PUȚIN 2 ORE MAI
DEVREME FAȚĂ DE ORA PROGRAMATĂ.
FIECARE CANDIDAT ÎȘI VA SCRIE PE CIORNĂ
NUMELE ȘI PRENUMELE, O VA SEMNA ȘI O VA PREDA
COMISIEI.
NU SE ADMITE SCHIMBAREA BILETULUI DE
EXAMEN.
În cazul în care candidatul refuză să răspundă întrebărilor
formulate, se consideră că nu a susținut proba.
Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de
lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi
utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane
mobile sau orice alte mijloace electronice de calcul sau de
comunicare.
Candidații care au fost eliminați de la o probă, pentru fraudă
sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la
următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Aceștia
vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a
treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.

Operator de date: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DOLJ

CENTRU DE
EXAMEN

PREVĂZUT CU SĂLI SUPRAVEGHEATE AUDIO-VIDEO
pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării examenului şi a securităţii candidaţilor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către I.S.J. Dolj în baza notificării
înregistrate în Registrul de Evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal nr. 32208 şi
de către M.E.N. în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidenţă a prelucrării de
date cu caracter personal nr.5331, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale ale M.E.N.C.S. privind operaţiunile de educaţie şi cultură.
Datele nu pot fi dezvăluite către terţi. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter
personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.
OMENCS NR. 5070 / 31.08.2016
ART 6 (4) : În vederea asigurării desfășurării corecte a examenului de bacalaureat, în
conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din
centrele de examen și comisiile de bacalaureat județene verifică prin sondaj,
înregistrările audio video din sălile de examen, după încheierea probei scrise.

