
----- Original Message -----  
From: Ministerul Educatiei 
To: office@sar.org.ro 
Sent: Thursday, December 08, 2011 3:12 PM 
Subject: FW: ref. solicitare informatii publice 

  

  
Stimata doamna Cristina Maria Ana, 

  
Urmare a solicitarii dvs., inregistrata la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu nr. 

SCRPI 84/27.11.2011, va comunicam urmatoarele informatii furnizate de catre Directia Generala Educatie 

si Invatare pe tot Parcursul Vietii (DGEITPV): 
  

1.      În conformitate cu prevederile Art. 11, alin. (2) din Anexa 2 la ordinul 
MECTS nr. 4799/31.08.2010, comisia judeţeană de bacalaureat nominalizează 
până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi până la data de 22 iulie, 
pentru a doua sesiune, centrele de examen, unităţile şcolare arondate acestora, 
precum şi centrele zonale de evaluare şi transmite, spre aprobare, lista acestora 
până la aceleaşi date, în format electronic, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. La stabilirea centrelor de examen, 
se vor avea în vedere, cu prioritate, unităţile de învăţământ care permit 
organizarea sălilor de examen şi a sălilor în  care îşi desfăşoară activitatea 
comisia din centrul respectiv în aceeaşi clădire, precum şi acele unităţi de 
învăţământ ale căror săli de clasă sunt dotate cu camere de supraveghere. 
Comisia judeţeană de bacalaureat răspunde de organizarea şi desfăşurarea 
examenului de bacalaureat în fiecare judeţ, conform prevederilor Art. 11 din 
acest act normativ.  

2.      Pentru aplicarea acestor prevederi, în funcţie de dotările existente, în unele 
inspectorate şcolare s-a realizat dublarea monitorizării cu ajutorul asistenţilor şi 
prin instalarea camerelor de luat vederi, fie în toate centrele/sălile unde s-a 
desfăşurat examenul de bacalaureat, fie doar în unele. Menţionăm că orice 
decizie în acest sens a fost luată de fiecare inspectorat şcolar şi asumată ca atare. 

3.      Deoarece monitorizarea şi cu ajutorul camerelor de luat vederi a fost o 
decizie luată la nivelul inspectoratelor şcolare, DGEÎTPV nu deţine situaţia 
centralizată a utilizării acestor echipamente, la nivel naţional. 

  

Cu stima, 

 

  

  

mailto:biroupresa@min.edu.ro
mailto:office@sar.org.ro


  

 
BIROUL DE PRESĂ 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI 

ROMANIA, BUCURESTI 

Str. Spiru Haret 10, sector 1, 010176 

telefon: +40 (21) 315.04.21 

fax: +40 (21) 317.24.90 

biroupresa@min.edu.ro 

www.edu.ro  

 

mailto:biroupresa@min.edu.ro
http://www.edu.ro/

