
Aprobat prin ordinul nr.47  din 23.01.2018 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
al Republicii Moldova 

 
REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT 

(EXTRAS) 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Examenul naţional de bacalaureat este organizat în baza art. 31 alin.(8) din Codul educaţiei al Republicii Moldova 

nr. 152 din 17 iulie 2014 şi este modalitatea de evaluare, cu caracter extern, a cunoştinţelor şi competenţelor de bază 

ale absolvenţilor învăţământului liceal. 

2. Dreptul de a susţine examenul de bacalaureat îl au persoanele care au finalizat programa de liceu în instituţiile de 

învăţământ general, profesional tehnic sau superior şi persoanele care au absolvit forme de învăţământ echivalente 

învăţământului liceal care solicită susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat în conformitate cu 

prevederile prezentului regulament. 

3. Admiterea la examen se face de către Consiliul profesoral al instituţiei de învăţământ, în baza rezultatelor obţinute 

de către candidaţi la disciplinele şcolare conform Planului-cadru anual, aprobat prin ordinul ministrului, pentru 

profilul solicitat (învăţământul liceal), şi a cererii candidatului, conform Anexei nr.9 la prezentul regulament. 

6. Examenul de bacalaureat se consideră promovat dacă notele de la fiecare probă de examen nu sunt mai mici decât 

„5" (cinci). 

8. În caz de nepromovare, examenul de bacalaureat poate fi susţinut gratuit de cel mult două ori în decursul 

următorilor 3 ani. 

 

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Secţiunea 1. 

Înscrierea candidaţilor 

94. Candidaţii care nu s-au înscris/nu au fost admişi de către Consiliile profesorale ale instituţiilor de învăţământ 

pentru susţinerea examenului în anul absolvirii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, la solicitare, în 

condiţiile sesiunilor din anii ulteriori, în regim de externat. 

Secţiunea 2. 

Candidaţi olimpici/certificări internaţionale 

98. De la proba de examen la limba străină pot fi eliberaţi, la cerere, cu nota „10" (zece), din oficiu, candidaţii care au 

promovat, pe parcursul învăţământului general, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine şi deţin certificat care atestă un nivel de competenţă lingvistică egal sau 

superior nivelului B2 (C1 pentru candidaţii din clasele bilingve), corespunzător Cadrului European Comun de 

Referinţă pentru Limbi. Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice 

în limbi străine care sunt luate în consideraţie pentru eliberarea candidaţilor de la proba de examen la limbă străină 

este aprobată prin ordin al ministrului. 

 

V. ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

Secţiunea 1. 

Acţiuni organizatorice de ordin general 

99. Centrele de Bacalaureat se instituite în incinta instituţiilor de învăţământ subordonate ministerului. 

100. Centrele de Bacalaureat şi Centrele Republicane de Evaluare/Examinare a Contestaţiilor, respectiv, pot fi 

echipate cu dispozitive de detectare a metalelor şi camere video. Politica de securitate a datelor cu caracter personal 

se aprobă de către minister. 

101. Examenul de bacalaureat este organizat în scris şi scris/ practic. 

102. Pentru realizarea testului scris, se acordă 3 ore astronomice (180 minute). Timpul rezervat pentru realizarea 

subiectelor se calculează din momentul în care toţi candidaţii din aceeaşi sală au primit testul de examen. 

103. În sesiunea de bază, între probele de examen se face o pauză de, cel puţin, două zile. 

104. Testele de examen sunt scanate în Centrele Republicane de Evaluare/Examinare a Contestaţiilor alb-negru până 

la verificare şi color după verificare. 

Secţiunea 3. 

Sesiunea de bază/ sesiunea suplimentară 

108. Sesiunea de bază a examenului de bacalaureat se defăşoară în luna iunie. Candidaţii admişi pentru susţinerea 

examenului de bacalaureat trebuie să se prezinte pentru susţinerea examenului în sesiunea de bază a examenului. 

109. Pentru candidaţii care, din motive întemeiate, nu s-au prezentat la una sau mai multe probe ale examenului de 

bacalaureat în sesiunea de bază, se organizează o sesiune suplimentară. Aceşti candidaţi adresează, până la proba de 

examen sau imediat după încheierea probei de examen de la care au lipsit, dar nu mai târziu de trei zile de la 

producerea evenimentului, o cerere către Comisia Raională/Municipală de Examene în care solicită să fie admis în 

sesiunea suplimentară. Cererea trebuie să fie însoţită, obligatoriu, de documente justificative, care confirmă absenţa 

de la proba/probele de examen. Decizia finală cu referire la admiterea în sesiunea suplimentară revine Comisiei 

Raionale/Municipale de Examene. 



110. Candidaţii care au luat note insuficiente în sesiunea de bază au dreptul să susţină, la cerere, repetat, probele de 

examen respective în sesiunea suplimentară. 

111. Candidaţii care vor susţine repetat unele probe ale examenului de bacalaureat în sesiunea suplimentară vor 

depune o cerere, conform Anexei nr.10 la prezentul regulament, în scris, la Centrul de Bacalaureat, timp de 48 de ore 

de la afişarea rezultatelor contestaţiilor din sesiunea de bază. 

112. Persoanele menţionate în pct.109 care au fost admise în sesiunea suplimentară şi candidaţii care susţin repetat 

probele de examen în sesiunea suplimentară au dreptul să conteste rezultatele din sesiunea suplimentară la 

disciplinele respective. 

Secţiunea 4. 

Publicarea materialelor de examen 

113.Entitatea naţională cu funcţii de evaluare şi examinare publică în ziua anunţării rezultatelor, pe pagina web a 

entităţii, testele şi baremele administrate în sesiunea de examene. 

114. Entitatea naţională cu funcţii de evaluare şi examinare oferă posibilitatea candidaţilor să vizualizeze on-line 

testele personale verificate, după afişarea rezultatelor în Centrele de Bacalaureat, în termenele stabilite pentru 

formularea contestaţiilor. 

115. Nu se permite realizarea copiilor, fotocopiilor sau preluarea sub orice formă a informaţiei din testele 

personalizate. 

116. Publicarea subiectelor examenului de bacalaureat, precum şi a soluţiilor la acesta, până la începerea examenului 

respectiv sau pe durata desfăşurării acestuia este interzisă, potrivit art. 44 alin. (7) din Codul educaţiei al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014. Încălcarea prevederilor prezentului articol se pedepseşte conform legislaţiei în 

vigoare. 

Secţiunea 5. 

Accesul în Centrul de Bacalaureat/ sălile de examen 

117. Accesul candidaţilor în Centrul de Bacalaureat şi sălile de examen este permis în baza actului de identitate 

(buletin de identitate, buletin provizoriu, paşaport pentru cetăţenii Republicii Moldova, permis de şedere pentru 

cetăţenii străini care îşi fac studiile în Republica Moldova) cu 30 de minute înainte de începerea probei. 

118. Candidatul, la intrarea în Centrul de Bacalaureat, prezintă actul de identitate, pentru a fi verificată identitatea 

persoanei şi prezenţa ei în listele candidaţilor care susţin examenul în centrul respectiv. 

119. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen: tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, 

calculatoare de buzunar, telefoane mobile, ceas, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte dispozitive electronice sau 

alte surse de informare, primeşte de la secretarul Centrului de Bacalaureat o pungă, pune în aceasta materialele 

interzise împreună cu o declaraţie tip în care menţionează numele, prenumele, instituţia de învăţământ, raion, 

localitate şi obiectele care vor fi depozitate în sala de depozitare a obiectelor personale. 

120. Sala de depozitare se va afla cât mai aproape de intrarea în Centrul de Bacalaureat şi va fi supravegheată de o 

persoană desemnată de preşedintele Centrului de Bacalaureat. 

121. Candidatul intră în sala de examen în care este repartizat conform listelor afişate pe uşă. 

122. Din momentul repartizării testelor, nici un candidat nu mai poate intra în sală şi nici părăsi sala de examen. 

123. În cazuri speciale, doar cu permisiunea preşedintelui Centrului de Bacalaureat, candidatul, însoţit de asistent, 

poate ieşi, temporar, din sală, predând testul celui de al doilea asistent. În acest caz, asistentul însoţeşte doar un singur 

candidat. 

 

VI. DESFĂŞURAREA PROBELOR SCRISE 

127. Pe uşa fiecărei săli se afişează lista nominală a candidaţilor (numele, prenumele, limba de instruire), repartizaţi 

în sala respectivă. 

128. Candidaţii sunt repartizaţi în sălile de examen câte unul în bancă, în ordine alfabetică, după profiluri, conform 

listelor afişate. În fiecare sală de examen vor fi repartizaţi cel puţin 10 candidaţi. 

129. Candidaţii semnează o declaraţie, în fiecare zi de examen, până la începutul probei de examen, conform Anexei 

nr.8 la prezentul regulament. 

130. La proba de geografie, candidaţilor li se permite să între în sala de examen cu atlasele geografice şcolare, 

prevăzute de programa de examen la geografie, şi riglă, iar la proba de matematică şi fizică - creion simplu, riglă, 

radieră. 

131. Candidatul, care a comis în test o greşeală pe care doreşte s-o corecteze, taie cuvântul/ rândul/ secvenţa greşită 

cu o linie orizontală. Scrie varianta corectă deasupra sau în spaţiul rămas liber fără a utiliza ceruza. 

132. Candidaţii nu au dreptul să deţină materiale interzise: tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, calculatoare de 

buzunar, telefoane mobile, ceas, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte dispozitive electronice sau alte surse de 

informare, indiferent dacă acestea sunt sau nu folosite. 

133. Candidaţii nu au dreptul să faciliteze rezolvarea testului de examen de către alţi candidaţi sau/şi să fraudeze 

examenul de bacalaureat sub orice formă. 

137 .Pentru susţinerea probelor scrise, candidaţii primesc teste personalizate, la rezolvarea cărora utilizează pix cu 

cerneală albastră, şi maculatoare. Maculatorul reprezintă trei foi A4 capsate şi documentate cu ştampila/antetul 

Centrului de Bacalaureat. Maculatoarele se repartizează candidaţilor înainte de începutul probei. 

 



138. Fiecare candidat scrie pe fiecare foaie de maculator numele, prenumele, denumirea instituţiei de învăţământ în 

care a făcut studiile, localitatea, raionul, disciplina de examen, data susţinerii probei. Testul personalizat conţine pe 

foaia de titlu numele, prenumele, data, luna, anul naşterii, codul personal al candidatului (IDNP), Centrul de 

Bacalaureat (CB), raionul/ municipiul (CB), localitatea (CB). 

145. Înscrierea numelui candidatului pe testul de examen sau inscripţionarea oricărui alt semn distinctiv, care permite 

eventuala identificare a lucrării în comisiile republicane de evaluare, se consideră drept încălcare a prevederilor 

prezentului regulament, fapt pentru care lucrările de acest tip vor fi excluse din procedura de verificare cu menţiunea 

„test anulat pentru semn". 

146. Maculatoarele, testele anulate/ neutilizate se triază aparte: maculatoarele rămân în Centrul de Bacalaureat, pentru 

că nu se verifică, şi vor fi ulterior transmise în instituţiile de învăţământ, iar testele anulate, puse în plic aparte de 

testele scrise, şi testele neutilizate puse în alt plic, sunt transmise preşedinţilor Comisiilor Republicane de Evaluare a 

testelor de examen, odată cu procedura de predare a tuturor testelor. 

 

VIII. FORMULAREA ŞI EXAMINAREA CONTESTAŢIILOR 

155. La cererea candidatului care nu este de acord cu nota, Preşedintele Centrului de Bacalaureat, îi prezintă acestuia 

lucrarea. În această procedură, candidatul va fi asistat de către Preşedintele Centrului de Bacalaureat. 

156. În cazul, în care candidatul decide să depună o cerere de contestaţie în scris, conform Anexei nr.11 la prezentul 

regulament, el indică numerele de rând ale itemilor ce urmează să fie reverificaţi de către Comisia Republicană de 

Examinare a Contestaţiilor la disciplina respectivă. 

157. Cererile pentru contestaţii sunt primite şi înregistrate la Centrul de Bacalaureat, în decurs de 48 de ore din 

momentul afişării rezultatelor la avizierul Centrului de Bacalaureat, în limitele zilei de muncă (9.00 - 18.00). 

158. Candidatul are dreptul doar o singură dată să-şi vadă testul/testele în cele 48 de ore care se acordă pentru 

procedura respectivă. 

159. Secretarul Centrului de Bacalaureat, indică, pe foaia de titlu a testului respectiv, numerele de rând ale itemilor, 

care urmează să fie reevaluaţi, închid, prin dublă îndoire, colţul drept de sus al foii de titlu în care sunt trecute datele 

personale ale candidatului, lipind, ulterior, cu bandă adezivă partea îndoită, acoperă cu o panglică de hârtie şi lipesc 

cu bandă adezivă codul testului, care a fost atribuit de către preşedintele Comisiei Republicane de Evaluare a testelor 

de examen. 

160. Testele candidaţilor, în care se atestă erori de calcul a scorului pe test, se prezintă Comisiei Republicane de 

Examinare a Contestaţilor în plic separat. Pe foaia de titlu secretarul Centrului de Bacalaureat va scrie „pentru 

recalcularea scorului de pe test". 

163. Comisiile Republicane de Examinare a Contestaţiilor revăd, în testele primite, doar itemii solicitaţi pentru 

reevaluare, îi apreciază conform aceloraşi bareme de corectare. În cazurile în care, după verificarea itemilor solicitaţi, 

este atestată o situaţie incertă cu privire la calcularea punctajului total al testului, Preşedintele Comisiei Republicane 

de Examinare a Contestaţiilor decide verificarea testului integral, în strictă conformitate cu baremul de corectare, 

pentru a exclude situaţia incertă. 

166. În rezultatul reexaminării testului nota nu este micşorată. Nota dată de Comisia Republicană de Examinare a 

Contestaţiilor este definitivă. 

 

X. COMUNICAREA REZULTATELOR FINALE 

188. Comunicarea rezultatelor finale pentru toţi candidaţii se face la instituţia de unde provine candidatul, după 

încheierea tuturor probelor din cadrul examenului de bacalaureat şi după verificarea şi notarea tuturor testelor scrise, 

aprecierea probelor practice, prin afişarea listelor care includ: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la 

fiecare probă, media generală şi menţiunea: "promovat", "respins". 

 

XII. SANCŢIUNI  

Secţiunea 1. 

Candidaţi 

197. Încălcările comise de către candidaţi la aplicarea prezentului regulament reclamă sancţiuni, după cum urmează: 

1) candidaţii care au fraudat examenul de bacalaureat sau care nu au respectat prevederile de la pct.132 şi/sau 

pct.133, sunt eliminaţi de la proba de examen şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen", iar testele acestora sunt 

anulate cu menţiunea „test anulat pentru fraudă"; acest fapt este consemnat printr-un proces-verbal, conform 

Anexei nr.12 la prezentul regulament; la procesul-verbal se anexează copia declaraţiei candidatului; 

2) candidaţii eliminaţi din examen nu au dreptul de a participa la probele următoare ale examenului şi nici la 

sesiunea suplimentară; ei vor relua susţinerea integrală a examenului de bacalaureat în sesiunea de bază în 

următorul an, fără posibilitatea recunoaşterii notelor la probele susţinute anterior eliminării; 

3) în cazul în care frauda, comisă de către candidat, este constatată după încheierea examenului de bacalaureat, 

Comisia Naţională de Examene modifică rezultatele, în sensul că respectivul candidat este declarat „eliminat 

din examen"; 

 

 

 



4) dacă pentru candidaţii aflaţi în situaţia menţionată la subpct.3) au fost tipărite diplomele de bacalaureat, se 

procedează astfel: 

a) în cazul în care diploma de bacalaureat nu a fost eliberată candidatului, atunci aceasta se anulează; 

b) în cazul în care diploma de bacalaureat a fost eliberată candidatului, atunci Comisia Naţională de 

Examene decide de a solicita instanţei de judecată anularea diplomei respective. 

 

XIII. DISPOZIŢII SPECIALE 

201. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele antrenate în organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat. 

202. Nu se permite colectarea sau favorizarea acţiunilor de colectare a fondurilor materiale sau băneşti de la orice 

persoană fizică ori juridică, în legătură cu examenul de bacalaureat. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea 

acestora sunt asigurate din bugetul de stat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 391 din 28 mai 2014, „Cu 

privire la acţiunile de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a nivelurilor de învăţământ". 

203. Borderourile de notare, procesele-verbale se păstrează în arhiva Centrului de Bacalaureat, în decurs de 20 ani. 

204. Testele de examen, extrasul din procesul-verbal, conform Anexei nr.4 la prezentul regulament, se păstrează în 

arhiva instituţiei, în care şi-au făcut studiile candidaţii, în decurs de 5 ani, iar maculatoarele 1 an. 

205. Nu se admite eliberarea testelor de examen şi a copiilor acestora. 

 

REGULAMENTUL INTEGRAL POATE FI CITIT SAU VIZUALIZAT LA ADRESA: 

 

http://aee.edu.md/content/regulamente-şi-metodologii 

 


