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AtribuŃiile comisiilor constituite pentru tezele cu subiect unic 
 
 

 
AtribuŃiile membrilor comisiilor constituite pentru organizarea 

şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic 
 

AtribuŃiile membrilor comisiei judeŃene/a municipiului 
Bucureşti de organizare a tezelor cu subiect unic 
 

1. Preşedintele comisiei judeŃene/ a municipiului Bucureşti de organizare a tezelor 
cu subiect unic, numită în continuare comisia judeŃeană/ a municipiului Bucureşti, are 
următoarele atribuŃii: 
(1) nominalizează centrele de evaluare şi unităŃile de învăŃământ arondate acestora, în 
baza hotărârii Consiliului de administraŃie al inspectoratului şcolar;  
(2) nominalizează centrul de contestaŃii, în baza hotărârii Consiliului de administraŃie al 
inspectoratului şcolar;  
(3) răspunde de organizarea şi desfăşurarea tezelor, în condiŃiile stabilite prin metodologie, 
pe tot teritoriul judeŃului/ al municipiului Bucureşti;  
(4) soluŃionează problemele de finanŃare a acŃiunilor legate de organizarea şi desfăşurarea 
tezelor, sesizate de către directorii de şcoli;  
(5) ia măsuri, împreună cu membrii comisiei, pentru dotarea şcolilor cu logistica necesară 
pentru buna desfăşurare a tezelor - ştampile-tip, copiatoare în stare de funcŃionare, care 
să permită multiplicarea subiectelor de teză pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, 
consumabile;  
(6) ia măsuri pentru dotarea centrelor de evaluare şi a centrului de contestaŃii cu logistica 
necesară pentru buna desfăşurare a evaluării/ reevaluării tezelor - copiatoare în stare de 
funcŃionare, computer, telefon, fax, consumabile; 
(7) deleagă inspectori şcolari de specialitate, reprezentanŃi ai comisiei judeŃene/ a 
municipiului Bucureşti, pentru monitorizarea organizării şi desfăşurării tezelor, precum şi 
a evaluării acestora;  
(8) se adresează, în scris, direcŃiilor judeŃene de sănătate, pentru a asigura prezenŃa 
personalului medical în fiecare unitate şcolară, în perioada desfăşurării tezelor cu subiect 
unic, precum şi consiliilor locale, operatorilor de energie electrică, operatorilor de cablu, 
operatorilor de telefonie etc., în scopul asigurării condiŃiilor corespunzătoare pentru 
desfăşurarea tezelor;  
(9) realizează, împreună cu membrii comisiei, instruirea preşedinŃilor comisiilor din 
unităŃile de învăŃământ, comisiilor din centrele de evaluare şi comisiilor din centrul de 
contestaŃii, cu privire la desfăşurarea tezei, cu cel mult 48 de ore înaintea declanşării 
activităŃilor specifice fiecărei comisii;  
(10) participă, împreună cu membrii comisiei şi cu informaticianul, la activităŃile de 
preluare şi de transmitere a subiectelor pentru teza cu subiect unic către unităŃile de 
învăŃământ;  
(11) preia, pe bază de proces-verbal, împreună cu un membru al comisiei, catalogul tezelor 
cu subiect unic, completat cu notele obŃinute de către elevi la teze, de la reprezentanŃii 
comisiei din centrul de evaluare, respectiv, din centrul de contestaŃii; 
(12) coordonează preluarea baremelor de evaluare de pe website-ul M.E.C.T. şi 
transmiterea lor către unităŃile de învăŃământ, respectiv către centrele de evaluare care nu 
au conexiune la Internet; 
(13) verifică, împreună cu membrii comisiei, existenŃa baremelor de evaluare în formă 
tipărită şi desfăşurarea acŃiunii de multiplicare a acestora, în toate centrele de evaluare, 
respectiv de contestaŃii; 
(14) operează, în situaŃii justificate, schimbări ale membrilor comisiilor din unităŃile de 
învăŃământ, comisiilor din centrele de evaluare şi comisiilor din centrul de contestaŃii; 
(15) sesizează imediat Comisiei NaŃionale de Organizare a Tezelor cu Subiect Unic orice 
situaŃie a cărei rezolvare nu este prevăzută în metodologie; 
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(16) coordonează informarea zilnică a Comisiei NaŃionale de Organizare a Tezelor cu 
Subiect Unic referitor la  situaŃiile speciale din ziua respectivă;  
(17) coordonează transmiterea situaŃiilor statistice, în conformitate cu solicitările Comisiei 
NaŃionale;  
(18) coordonează, la sfârşitul anului şcolar 2008-2009, centralizarea notelor înscrise în 
catalogul tezelor cu subiect unic al fiecărei unităŃi de învăŃământ, în vederea realizării 
bazei de date necesare admiterii elevilor în ciclul inferior al liceului. 
(19) coordonează elaborarea şi transmiterea către Comisia NaŃională, a rapoartelor privind 
organizarea şi desfăşurarea fiecărei perioade de teze, în termen de cinci zile de la 
încheierea acesteia. 
(20) asigură confidenŃialitatea subiectelor din momentul primirii şi până în momentul 
terminării probei. 
 
 

2. Membrii comisiei judeŃene/ a municipiului Bucureşti au următoarele atribuŃii: 
(1) verifică, împreună cu preşedintele comisiei, dotarea şcolilor cu logistica necesară 
pentru buna desfăşurare a tezelor - ştampile-tip, copiatoare în stare de funcŃionare, care să 
permită multiplicarea subiectelor de teză pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, 
consumabile;  
(2) propun, împreună cu preşedintele, Consiliului de administraŃie al inspectoratului 
şcolar membrii comisiilor din unităŃile de învăŃământ, în vederea numirii acestora, prin 
decizie a inspectorului şcolar general, respectând principiul compatibilităŃii cu atribuŃiile 
în cadrul comisiei;  
(3) propun, împreună cu preşedintele, Consiliului de administraŃie al inspectoratului 
şcolar, respectând principiile competenŃei în evaluare şi al compatibilităŃii, membrii 
comisiilor din centrele de evaluare în vederea numirii acestora, prin decizie a inspectorului 
şcolar general, cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru teză;  
(4) propun, împreună cu preşedintele, Consiliului de administraŃie al inspectoratului 
şcolar, respectând principiile competenŃei în evaluare şi al compatibilităŃii, membrii 
comisiilor din centrul de contestaŃii, în vederea numirii acestora, prin decizie a 
inspectorului şcolar general, cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru rezolvarea 
contestaŃiilor; 
(5) participă la instruirea preşedinŃilor comisiilor din unităŃile de învăŃământ, comisiilor 
din centrele de evaluare şi comisiilor din centrul de contestaŃii, cu privire la desfăşurarea 
tezei, cu cel mult 48 de ore înaintea declanşării activităŃilor specifice fiecărei comisii; 
(6)participă, împreună cu preşedintele comisiei, la procesul de transmitere a subiectelor 
pentru teza cu subiect unic către unităŃile de învăŃământ;  
(7) participă la preluarea baremelor de evaluare de pe website-ul M.E.C.T. şi transmiterea lor 
către unităŃile de învăŃământ, respectiv către centrele de evaluare care nu au conexiune la 
Internet; 

(8) verifică, împreună cu preşedintele, existenŃa baremelor de evaluare în formă tipărită şi 
desfăşurarea acŃiunii de multiplicare a acestora, în toate centrele de evaluare, respectiv de 
contestaŃii; 

(9) participă, împreună cu preşedintele, la preluarea, pe bază de proces-verbal, a 
catalogului tezelor cu subiect unic, completat cu notele obŃinute de către elevi la teze, de la 
reprezentanŃii comisiei din centrul de evaluare, respectiv, din centrul de contestaŃii; 
(10) elaborează rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic, în 
termen de cinci zile de la încheierea fiecărei perioade de teze; 
(11) asigură confidenŃialitatea subiectelor din momentul primirii şi până în momentul 
terminării probei. 
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3. Informaticianul din comisia judeŃeană/ a municipiului Bucureşti are 
următoarele atribuŃii: 
(1) preia baremele de evaluare de pe website-ul M.E.C.T. şi le transmite centrelor de 
evaluare care nu au conexiune la Internet; 
(2) transmite Comisiei NaŃionale, sub coordonarea preşedintelui comisiei judeŃene/ a 
municipiului Bucureşti, situaŃiile speciale din ziua respectivă;  

(3) elaborează şi transmite, sub coordonarea preşedintelui comisiei judeŃene/ a 

municipiului Bucureşti, situaŃiile statistice, în conformitate cu solicitările Comisiei 
NaŃionale; 
(4) participă la elaborarea şi la transmiterea rapoartelor privind organizarea şi 
desfăşurarea tezelor cu subiect unic; 
(5) participă, sub coordonarea preşedintelui, la centralizarea notelor înscrise în catalogul 
tezelor cu subiect unic provenit din fiecare unitate de învăŃământ, în vederea realizării 
bazei de date necesare admiterii elevilor în ciclul inferior al liceului; 
(6) participă, împreună cu membrii comisiei desemnaŃi în acest scop, la procesul de 
transmitere a subiectelor pentru teza cu subiect unic către unităŃile de învăŃământ; 
(7) asigură confidenŃialitatea subiectelor din momentul primirii şi până în momentul 
terminării probei. 
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AtribuŃiile membrilor comisiei din unitatea de învăŃământ 
 

1. Preşedintele comisiei din unitatea de învăŃământ are următoarele atribuŃii: 
(1) asigură pregătirea sălilor în care se susŃin tezele, într-un număr optim, astfel încât 
elevii să fie aşezaŃi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, la nivelul fiecărei clase; 
(2) verifică, împreună cu membrii comisiei, modul în care au fost completate cataloagele 
tezelor cu subiect unic cu numele, iniŃiala tatălui, prenumele elevilor şi cu numele 
disciplinelor la care aceştia susŃin tezele cu subiect unic; 
(3) asigură existenŃa, în număr suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea variantei de 
subiecte; 
(4) asigură, sub coordonarea preşedintelui Comisiei judeŃene, ştampila-tip, precum şi 
numărul corespunzător al colilor tipizate şi consumabilele necesare bunei desfăşurări a 
tezei;  
(5) realizează, în baza unui proces-verbal, instruirea asistenŃilor cu privire la desfăşurarea 
tezei, repartizarea acestora în săli şi predă fiecăruia lista cu numele elevilor repartizaŃi 
alfabetic în clasă, coli tipizate, coli ştampilate, borderoul de predare/primire în care 
semnează elevii, etichete, fişa de atribuŃii;  
(6) verifică întocmirea borderoului de predare/primire în care semnează elevii pentru a 
confirma numărul de pagini ale tezei elaborate;  
(7) asigură confidenŃialitatea subiectelor din momentul primirii şi până în momentul 
terminării probei; 
(8) multiplică, împreună cu membrii comisiei, varianta de subiecte într-un număr egal cu 
numărul elevilor şi asigură, împreună cu membrii comisiei, distribuirea în plicuri sigilate a 
variantei de subiecte extrase la fiecare clasă, în număr egal cu numărul elevilor din clasa 
respectivă, în plicuri sigilate;   
(9) aplică ştampila-tip peste colŃul închis şi lipit al lucrării, fără a semna lucrarea, înainte 
de ieşirea primului elev din sala în care se susŃine teza;  
(10) nu permite ca în spaŃiile în care se desfăşoară tezele cu subiect unic, să pătrundă 
persoane străine, neautorizate de comisia judeŃeană/ a municipiului Bucureşti sau 
neprevăzute de prezenta metodologie;  
(11) asigură pregătirea sălilor în care se desfăşoară prima evaluare a tezelor cu subiect 
unic; 
(12) preia baremele de evaluare de pe website-ul M.E.C.T.; 
(13) primeşte, împreună cu membrii comisiei, tezele cu subiect unic de la asistenŃi, pe 
bază de proces-verbal, le grupează pe clase, le amestecă, le numerotează de la 1 la n şi le 
distribuite profesorului de specialitate de la clasă, pentru a fi evaluate, în maximum 3 zile 
lucrătoare; 
(14) asigură instruirea profesorilor de specialitate, pentru fiecare disciplină la care se 
organizează evaluarea, cu scopul de prezenta subiectele, de a atenŃiona asupra 
obligativităŃii de respectare întocmai a baremului de evaluare, de a interzice interpretările 
personale şi efectuarea de modificări în baremul de evaluare; 
(15) preia zilnic, împreună cu membrii comisiei, după terminarea programului de evaluare 
şi de notare, pachetele de teze şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri 
sigilate, cu proces-verbal pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, 
închise şi sigilate; 
(16) preia, împreună cu un membru al comisiei, după încheierea acŃiunii de evaluare, 
borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor de specialitate şi tezele evaluate; 
(17) asigură, împreună cu un membru al comisiei, transportul, predarea tezelor şi a 
catalogului tezelor cu subiect unic, în deplină siguranŃă, cu proces-verbal, la centrul de 
evaluare; 
(18) primeşte, împreună cu un membru al comisiei, tezele evaluate, catalogul electronic şi 
două exemplare ale catalogului tipărit al tezelor cu subiect unic completate cu notele 
obŃinute de elevi, în formă tipărită, ştampilate şi semnate, de la centrul de evaluare, pe 
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bază de proces-verbal, asigurând transportul acestora, în deplină siguranŃă, la unitatea de 
provenienŃă;  
(19) verifică, împreună cu membrii comisiei, corectitudinea calculului notelor finale şi a 
notelor rotunjite, precum şi concordanŃa dintre notele înscrise pe teze şi cele din 
cataloagele tezelor cu subiect unic; ulterior, coordonează afişarea notelor obŃinute la teze, 
în loc vizibil; 
(20) transmite profesorilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea la clasele a VII-a şi 
a VIII-a tezele evaluate şi o copie a listei cu rezultatele obŃinute de elevi;  
(21) verifică modul în care profesorul clasei a efectuat analiza tezei şi a rezultatelor 
împreună cu elevii clasei;  
(22) primeşte eventualele contestaŃii;  
(23) resecretizează, împreună cu un membru al comisiei, tezele ale căror note au fost 
contestate; 
(24) asigură, împreună cu un membru al comisiei, transportul, în deplină siguranŃă, şi 
predarea, cu proces-verbal, la centrul de contestaŃii, a tezelor ale căror note au fost 
contestate, a unui exemplar tipărit al catalogului;  
(26) primeşte, împreună cu un membru al comisiei, de la centrul de contestaŃii, cu proces-
verbal, tezele reevaluate şi un exemplar, în formă tipărită, ştampilat şi semnat, ale 
catalogului tezelor cu subiect unic, completat cu notele obŃinute de elevi în urma rezolvării 
contestaŃiilor, asigurând transportul acestora, în deplină siguranŃă, la unitatea de 
provenienŃă;  
(27) coordonează afişarea notelor obŃinute la teze, în urma rezolvării contestaŃiilor, în loc 
vizibil; 
(28) transmite profesorilor de specialitate de la clasele a VII-a şi a VIII-a tezele reevaluate şi 
o copie a listei cu rezultatele finale;  
(29) elaborează, împreună cu membrii comisiei, şi transmite comisiei judeŃene/ a 
municipiului Bucureşti, în termen de trei zile de la încheierea fiecărei perioade de teze, 
rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acesteia;  
(30) verifică, înainte de încheierea semestrului, corectitudinea înscrierii notelor de la teze 
în cataloagele clasei;  
(31) asigură păstrarea tezelor în şcoală timp de doi ani. 
 

2. Membrii comisiei din unitatea de învăŃământ au următoarele atribuŃii: 
(1) verifică, împreună cu preşedintele comisiei, modul în care au fost completate 
cataloagele tezelor cu subiect unic cu numele, iniŃiala tatălui, prenumele elevilor şi cu 
numele disciplinelor la care aceştia susŃin tezele cu subiect unic; 
(2) afişează, pe uşa fiecărei săli, lista nominală cu elevii repartizaŃi în ordine alfabetică, pe 
fiecare clasă; 
(3) participă la instruirea asistenŃilor cu privire la desfăşurarea tezei; 
(4) asigură confidenŃialitatea subiectelor din momentul primirii şi până în momentul 
terminării probei; 
 (5) multiplică, împreună cu preşedintele comisiei, varianta de subiecte într-un număr egal 
cu numărul elevilor şi realizează, împreună cu preşedintele comisiei, distribuirea în plicuri 
sigilate a variantei de subiecte extrase la fiecare clasă, în număr egal cu numărul elevilor 
din clasa respectivă; 
(6) primesc, împreună cu preşedintele comisiei, tezele cu subiect unic de la asistenŃi, pe 
bază de proces-verbal, le grupează pe clase, le amestecă, le numerotează de la 1 la n şi le 
distribuite profesorului de specialitate care predă la clasă, pentru a fi evaluate; 
(7) preiau zilnic, împreună cu preşedintele comisiei, după terminarea programului de 
evaluare şi de notare, pachetele de teze şi borderourile individuale de notare, închise în 
plicuri sigilate, cu proces-verbal pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri 
metalice, închise şi sigilate; 
(8) preiau, împreună cu preşedintele comisiei, după încheierea acŃiunii de evaluare, 
borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor de specialitate şi tezele evaluate; 
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(9) asigură, împreună cu preşedintele comisiei, transportul, predarea tezelor şi a 
catalogului tezelor cu subiect unic, în deplină siguranŃă, cu proces-verbal, la centrul de 
evaluare; 
(10) participă, împreună cu preşedintele comisiei, la preluarea tezelor evaluate şi a două 
exemplare ale catalogului tezelor cu subiect unic completat cu notele obŃinute de elevi, în 
formă tipărită, ştampilate şi semnate, de la centrul de evaluare, pe bază de proces-verbal, 
asigurând transportul acestora, în deplină siguranŃă, la unitatea de provenienŃă;  
(11) verifică, împreună cu preşedintele, corectitudinea calculului notelor finale şi a notelor 
rotunjite, precum şi concordanŃa dintre notele înscrise pe teze şi cele din cataloagele 
tezelor cu subiect unic şi afişează notele obŃinute la teze, în loc vizibil; 
(12) resecretizează, împreună cu preşedintele comisiei, tezele ale căror note au fost 
contestate; 
(14) asigură, împreună cu preşedintele comisiei, transportul şi predarea tezelor ale căror 
note au fost contestate şi a unui exemplar tipărit al catalogului electronic, în deplină 
siguranŃă, cu proces-verbal, la centrul de contestaŃii;  
(15) participă, alături de preşedintele comisiei, la preluarea de la centrul de contestaŃii, cu 
proces-verbal, a tezelor reevaluate, catalogului electronic şi a unui exemplar tipărit, 
ştampilate şi semnate, completat cu notele obŃinute de elevi în urma rezolvării 
contestaŃiilor, asigurând transportul acestora, în deplină siguranŃă, la unitatea de 
provenienŃă;  
(16) afişează notele obŃinute la teze, în urma rezolvării contestaŃiilor, în loc vizibil; 
(17) elaborează, împreună cu preşedintele comisiei, în termen de trei zile de la încheierea 
fiecărei perioade de teze, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acesteia. 
 
3. AsistenŃii care fac parte din comisia din unitatea de învăŃământ au următoarele 
atribuŃii: 
(1) participă la instruirea cu privire la desfăşurarea tezei, realizată de preşedintele şi de 
membrii comisiei;  
(2) semnează procesul-verbal de instruire, 
(3) primesc, de la preşedintele comisiei, lista nominală cu elevii repartizaŃi alfabetic în 
fiecare clasă, coli tipizate pentru teză, coli ştampilate pentru ciorne, etichete şi borderoul 
de predare/primire în care semnează elevii pentru a confirma numărul de pagini ale tezei 
elaborate; fişa de atribuŃii; semnează procesul-verbal în care se consemnează numărul de 
coli tipizate pentru teză şi numărul de coli pentru ciorne; 
(4) verifică aşezarea elevilor câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor 
primite de la preşedintele comisiei; 
(5) verifică, înainte de aducerea subiectelor în săli, să nu existe asupra elevilor materiale 
ajutătoare: manuale, dicŃionare, notiŃe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare; 
(6) explică elevilor modul de desfăşurare a tezei, modul de completare a datelor personale 
pe foaia tipizată, înainte de aducerea subiectelor în săli; 
(7) distribuie fiecărui elev câte o coală de hârtie tipizată, pe care elevul îşi scrie cu 
majuscule: numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale şi completează citeŃ 
celelalte date de pe colŃul ce urmează a fi lipit; atrage atenŃia că înscrierea numelui 
elevului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne 
distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise 
respective; 
(8) distribuie elevilor atâtea coli tipizate şi ciorne ştampilate câte le sunt necesare; elevii 
vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în colŃul care urmează să fie lipit; 
(9) primesc subiectele multiplicate, în plicuri sigilate, de la preşedintele şi de la membrii 
comisiei, verifică integritatea acestora, le deschide şi le distribuie fiecărui elev; 
(10) distribuie elevilor care susŃin teza la matematică în limbile minorităŃilor naŃionale, 
simultan, subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română; 
(11) răspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă; 
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(12) informează elevii că timpul de lucru este de două ore din momentul în care s-a 
încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare elev; 
(13) se asigură că, din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev să nu părăsească 
sala, decât dacă predă teza şi semnează de predarea acesteia, dar nu mai devreme de o 
oră de la distribuirea subiectelor în săli; 
(14) însoŃeşte, în cazuri excepŃionale, elevii care se simt rău şi solicită părăsirea temporară 
a sălii, până la înapoierea în sala de clasă;  
(15) explică elevilor modul de desfăşurare a tezei şi le reaminteşte că: 
 - timpul destinat elaborării unei teze este de 120 de minute, socotit din momentul în care 
s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare elev; 
 - pentru elaborarea tezei, trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare 
albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor trebuie să folosească numai 
creion negru; 
 - este interzisă folosirea, în timpul tezei, a mijloacelor de calcul; 
 - trebuie să folosească numai hârtia distribuită de către asistenŃi; 
 - subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în 
considerare; 
 - dacă doresc să corecteze o greşeală, trebuie să taie cu o linie orizontală fiecare rând din 
pasajul greşit; 
- au obligaŃia de a păstra liniştea în timpul desfăşurării tezelor cu subiect unic, de a nu 
comunica cu ceilalŃi elevi şi de a nu folosi materiale interzise de prezenta metodologie. 
(16) distribuie coli tipizate elevilor care, din diferite motive doresc să-şi transcrie teza, fără 
a depăşi timpul stabilit. Anulează pe loc vechea teză menŃionând pe coală “Anulat“; 
semnează lucrările anulate (acestea se păstrează în condiŃiile stabilite pentru teze); 
(17) supraveghează elevii în timpul desfăşurării tezei, astfel încât unul dintre asistenŃi stă 
în faŃa clasei, celălalt în spatele clasei; nu are alte preocupări în afară de supraveghere; 
(18) interzic elevilor să comunice între ei sau cu exteriorul şi sesizează preşedintele 
comisiei cu privire la orice încălcare a prezentei metodologii; 
(19) comunică imediat preşedintelui comisiei eventualele tentative de fraudă, alte nereguli 
în desfăşurarea tezei; 
(18) preiau lucrările elevilor la expirarea celor 120 de minute acordate; elevii predau 
lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit; 
(19) instruiesc elevii, ca la încheierea tezelor, aceştia să numeroteze toate paginile pe care 
au scris, inclusiv acelea pe care elevul a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, 
în partea de jos a paginii, în colŃul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total 
de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total 
cinci pagini); 
(20) barează, la primirea tezelor, spaŃiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trece în 
procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează elevii, precum şi în rubrica 
prevăzută pe prima pagină a lucrării; 
(21) strâng separat ciornele şi lucrările anulate; acestea se păstrează în unitatea de 
învăŃământ; 
(22) transportă tezele, din sala de clasă în sala în care acestea se predau, sub semnătură, 
preşedintelui şi celorlalŃi membri ai comisiei, care verifică dacă numărul tezelor predate 
corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a tezelor şi dacă 
numărul de pagini al fiecărei teze coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal; 
(23) AsistenŃilor le este interzis: 
 - să pătrundă în sală cu telefoane mobile, cu mijloace electronice de calcul sau de 
comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărŃi; 
- să discute între ei în timpul desfăşurării tezelor, să dea indicaŃii elevilor, să rezolve 
subiectul de teză sau să aibă alte preocupări. 
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AtribuŃiile membrilor comisiei din centrul de evaluare 
 

1. Preşedintele comisiei din centrul de evaluare are următoarele atribuŃii: 
(1) organizează şi răspunde de desfăşurarea activităŃii în centrul respectiv; 
(2) participă la instructajul organizat de comisia judeŃeană/a municipiului Bucureşti, la 
data şi ora anunŃată;  
(3) răspunde, împreună cu toŃi membrii comisiei şi cu profesorii evaluatori, de securitatea 
tezelor, pe perioada cât acestea se află în centrul de evaluare; 
(4) primeşte, împreună cu membrii comisiei, pe bază de proces-verbal, tezele aduse de la 
fiecare unitate de învăŃământ arondată, spre a fi evaluate şi catalogul tezelor cu subiect 
unic;  
(5) preia, împreună cu informaticianul, baremele de evaluare de pe website-ul M.E.C.T.;  
(6) pregăteşte, pentru evaluare, împreună cu membrii comisiei, pachetele de teze, astfel: 
amestecă toate tezele primite în centrul de evaluare la aceeaşi disciplină, apoi le grupează 
în pachete şi le numerotează de la 1 la n. Pachetele cuprind minimum 50 şi maximum 150 
de teze. Introduce pachetele de teze în dosare/plicuri, după ce pe fiecare teză a fost scris şi 
numărul de ordine al dosarului/plicului; 
(7) asigură, împreună cu membrii comisiei, instruirea evaluatorilor, pentru fiecare 
disciplină la care se organizează evaluarea, cu scopul de a diminua diferenŃele dintre 
evaluatori în aplicarea baremului de evaluare; 
(8) stabileşte sălile în care lucrează profesorii evaluatori, Ńinând cont că, în fiecare sală, 
trebuie să se afle cel puŃin trei profesori evaluatori; 
(9) predă, împreună cu doi membrii ai comisiei, dosarele/plicurile cu tezele numerotate, cu 
proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va conŃine data, 
ora, numele persoanelor care predau/preiau tezele, numele disciplinei, numărul tezelor 
predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora; 
(10) ia măsuri ca, pe perioada evaluării, să nu intre în săli, în afara evaluatorilor înşişi, 
decât preşedintele comisiei judeŃene/a municipiului Bucureşti, reprezentanŃii Comisiei 
NaŃionale, persoane delegate de către comisia judeŃeană/ a municipiului Bucureşti, pentru 
a controla desfăşurarea tezelor, în conformitate cu prevederile metodologiei; 
(11) preia zilnic, împreună cu membrii comisiei, după terminarea programului de evaluare 
şi de notare, pachetele de teze şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri 
sigilate, cu proces-verbal pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, 
închise şi sigilate; 
(12) preia, după încheierea acŃiunii de evaluare, borderourile întocmite şi semnate de 
fiecare profesor evaluator, tezele evaluate şi semnează notele acordate de cei doi profesori 
care au evaluat teza, în conformitate cu prevederile metodologiei; 
(13) după ce toate tezele la o disciplină au fost evaluate şi notate, coordonează activitatea 
de deschidere a lucrărilor, în prezenŃa membrilor comisiei şi a profesorilor evaluatori, şi de 
înregistrare imediată a notelor în catalogul tezelor cu subiect unic – nota obŃinută prin 
rotunjire şi nota finală, cu două zecimale, obŃinută prin media aritmetică a notelor 
acordate de profesorii care au evaluat teza -; verifică dacă toate notele au fost transcrise 
corect de pe teze în catalogul tezelor; 
(14) predă, împreună cu membrii comisiei, plicurile cu tezele evaluate, catalogul electronic 
şi două exemplare din forma tipărită a catalogului tezelor completat, semnate de 
preşedinte, un membru al comisiei şi de profesorii evaluatori şi ştampilat, reprezentanŃilor 
comisiei din unitatea de învăŃământ de provenienŃă, pe bază de proces-verbal, pentru a fi 
transportate în unităŃile de învăŃământ;  
(15) predă, împreună cu un membru al comisiei, catalogul electronic al tezelor cu subiect 
unic completat cu notele elevilor, comisiei judeŃene/ a municipiului Bucureşti de 
contestaŃii, pe bază de proces-verbal; 
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(16) elaborează, împreună cu membrii comisiei, şi transmite, prin intermediul 
informaticianului, în termen de două zile de la încheierea activităŃii în centrul de evaluare, 
rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acesteia, comisiei judeŃene/ a municipiului 
Bucureşti.  
(17) se asigură că toate persoanele care fac parte din componenŃa comisiei nu fac publice 
informaŃii cu privire la conŃinutul lucrărilor scrise evaluate în cadrul centrului respectiv. 
 
 2. Membrii comisiei din centrul de evaluare au următoarele atribuŃii:  
(1) participă, împreună cu preşedintele, la îndrumarea activităŃii persoanelor din centru, 
care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea tezelor; 
(2) primesc, alături de preşedinte şi la cererea acestuia, în zilele în care se susŃin teze, prin 
proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegaŃii de la fiecare unitate de învăŃământ 
arondată, spre a fi evaluate; 
(3) participă alături de preşedinte la pregătirea, pentru evaluare,a pachetelor de teze, 
astfel: amestecă toate tezele primite în centrul de evaluare la aceeaşi disciplină, apoi le 
grupează în pachete şi le numerotează de la 1 la n. Pachetele cuprind minimum 50 şi 
maximum 150 de teze. Introduce pachetele de teze în dosare/plicuri, după ce pe fiecare 
teză a fost scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului; 
(4) participă, alături de preşedintele comisiei, la sesiunea de instruire pentru evaluatori, 
pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, cu scopul de a diminua 
diferenŃele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare; 
(5) participă la predarea dosarelor/plicurilor cu tezele numerotate, cu proces-verbal de 
predare-primire, profesorilor evaluatori; 
(6) preiau zilnic, împreună cu preşedintele comisiei, după terminarea programului de 
evaluare şi de notare, pachetele de teze şi borderourile individuale de notare, închise în 
plicuri sigilate, cu proces-verbal pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri 
metalice, închise şi sigilate; 
(7) răspund, împreună cu preşedintele şi cu profesorii evaluatori, de securitatea tezelor şi 
de asigurarea confidenŃialităŃii cu privire la conŃinutul acestora, pe perioada în care 
acestea se află în centrul de evaluare; 
(8) participă, împreună cu preşedintele şi cu profesorii evaluatori, la deschiderea 
lucrărilor, după ce toate lucrările scrise de la o disciplină au fost evaluate şi notate, şi 
înregistrează imediat notele în catalogul tezelor cu subiect unic - nota obŃinută prin 
rotunjire şi nota finală, cu două zecimale, obŃinută prin media aritmetică a notelor 
acordate de profesorii evaluatori; 
(9) participă, alături de preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la predarea plicurilor 
cu tezele evaluate şi a două exemplare din forma tipărită a a catalogului tezelor cu subiect 
unic completat, semnat de preşedinte, un membru al comisiei şi de profesorii evaluatori şi 
ştampilat, reprezentanŃilor comisiei din unitatea de învăŃământ de provenienŃă, pe bază de 
proces-verbal, pentru a fi transportate în unităŃile de învăŃământ; 
(10) participă, împreună cu preşedintele comisiei, la predarea catalogului electronic al 
tezelor cu subiect unic completat cu notele elevilor, comisiei judeŃene/ a municipiului 
Bucureşti de contestaŃii, pe bază de proces-verbal; 
(11) elaborează, împreună cu preşedintele comisiei, în termen de două zile de la încheierea 
activităŃii în centrul de evaluare, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acesteia.  
 
 
 3. Profesorul evaluator are următoarele atribuŃii: 
(1) participă la instruirea pe care o organizează preşedintele şi membrii comisiei din 
centrul de evaluare, înainte de începerea corectării, pentru fiecare disciplină. Scopul 
instruirii este de a diminua diferenŃele dintre evaluatori în aplicarea baremului de 
evaluare. Semnează procesul-verbal de instruire; 
(2) evaluează şi notează, conform prezentei metodologii, tezele repartizate; 
(3) înregistrează punctajele şi notele în borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la 
nivel de disciplină în cadrul centrului de evaluare, respectând baremul de evaluare;  
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(4) predă, cu proces-verbal, preşedintelui şi membrilor comisiei, zilnic, după terminarea 
programului de evaluare şi de notare, pachetele de teze şi borderourile individuale de 
notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi păstrate; 
(6) predă, cu proces-verbal, preşedintelui şi membrilor comisiei, după încheierea acŃiunii 
de evaluare, seturile de teze, borderourile individuale originale de notare, semnate, închise 
în plicuri sigilate; 
(7) trece notele obŃinute de elevi, pe fiecare teză în parte, cu cerneală roşie şi semnează, 
numai după ce preşedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei doi profesori 
care au evaluat teza este o diferenŃă de cel mult un punct; 
(8) asistă la trecerea notei finale pe teză, de către preşedintele comisiei, şi semnează nota 
finală; 
(9) asistă la deschiderea lucrărilor, în prezenŃa preşedintelui şi a membrilor comisiei din 
centrul de evaluare, după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi notate; 
(10) verifică, la cererea preşedintelui, corectitudinea transcrierii notelor de pe lucrări în 
catalog; 
(11) semnează cataloagele tezelor (în forma tipărită a catalogului tezelor cu subiect unic), 
completate cu notele de la teze, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop; 
(12) asigură confidenŃialitatea cu privire la conŃinutul lucrărilor scrise care i-au fost 
repartizate spre evaluare. 
 
 4. Informaticianul are următoarele atribuŃii: 
(1) preia, sub coordonarea preşedintelui, baremele de evaluare de pe website-ul M.E.C.T.;  
(2) participă, la solicitarea preşedintelui, la înregistrarea notelor în catalogul tezelor cu 
subiect unic; 
(3) transmite, sub coordonarea preşedintelui comisiei, rapoarte privind organizarea şi 
desfăşurarea activităŃii în centrul de evaluare, către comisia judeŃeană/ a municipiului 
Bucureşti. 
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AtribuŃiile membrilor comisiei din centrul de contestaŃii 
 

1. Preşedintele comisiei din centrul de contestaŃii are următoarele atribuŃii: 
(1) organizează şi răspunde de desfăşurarea activităŃii în centrul respectiv; 
(2) participă la instructajul organizat de comisia judeŃeană/a municipiului Bucureşti, la 
data şi ora anunŃată;  
(3) răspunde, împreună cu toŃi membrii comisiei şi cu profesorii evaluatori, de securitatea 
tezelor, pe perioada cât acestea se află în centrul de contestaŃii; 
(4) primeşte, împreună cu membrii comisiei, pe bază de proces-verbal, cataloagele şi tezele 
aduse de la fiecare unitate de învăŃământ arondată, spre a fi reevaluate; 
(5) preia, împreună cu un membru al comisiei, pe bază de proces-verbal, catalogul 
electronic al tezelor cu subiect unic de la comisia de evaluare;  
(6) preia, împreună cu informaticianul, baremele de evaluare de pe website-ul M.E.C.T.;  
(7) pregăteşte, pentru evaluare, împreună cu membrii comisiei, pachetele de teze, astfel: 
amestecă toate tezele primite în centrul de contestaŃii la aceeaşi disciplină, apoi le 
grupează în pachete şi le numerotează de la 1 la n. Pachetele cuprind maximum 100 de 
teze. Introduce pachetele de teze în dosare/plicuri, după ce pe fiecare teză a fost scris şi 
numărul de ordine al dosarului/plicului; 
(8) asigură, împreună cu membrii comisiei, o sesiune de instruire pentru evaluatori, 
pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, cu scopul de a diminua 
diferenŃele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare; 
(9) stabileşte sălile în care lucrează profesorii evaluatori, Ńinând cont că, doi profesori care 
evaluează acelaşi set de lucrări trebuie să lucreze în săli diferite şi că în fiecare sală 
trebuie să se afle cel puŃin trei profesori evaluatori; 
(10) predă, împreună cu doi membrii ai comisiei, dosarele/plicurile cu tezele numerotate, 
cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va conŃine 
data, ora, numele persoanelor care predau/preiau tezele, numele disciplinei, numărul 
tezelor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora; 
(11) ia măsuri ca, pe perioada evaluării, să nu intre în săli, în afara evaluatorilor înşişi, 
decât preşedintele comisiei judeŃene/a municipiului Bucureşti, reprezentanŃii Comisiei 
NaŃionale, persoane delegate de către comisia judeŃeană/ a municipiului Bucureşti, pentru 
a controla desfăşurarea tezelor, în conformitate cu prevederile metodologiei; 
(12) preia zilnic, împreună cu membrii comisiei, după terminarea programului de evaluare 
şi de notare, pachetele de teze şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri 
sigilate, cu proces-verbal pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, 
închise şi sigilate; 
(13) preia, după încheierea acŃiunii de evaluare, borderourile întocmite şi semnate de 
fiecare profesor evaluator, tezele evaluate şi semnează notele acordate de cei doi profesori 
evaluatori, respectând prevederile metodologiei; 
(14) după ce toate tezele la o disciplină au fost evaluate şi notate, coordonează activitatea 
de deschidere a lucrărilor, în prezenŃa membrilor comisiei şi a profesorilor evaluatori, şi de 
înregistrare imediată a notelor în catalogul tezelor cu subiect unic – nota obŃinută prin 
rotunjire şi nota finală cu două zecimale, obŃinută prin media aritmetică a notelor 
acordate de profesorii care au evaluat teza -; verifică dacă toate notele au fost transcrise 
corect de pe teze în catalogul tezelor; 
(15) predă, împreună cu membrii comisiei, plicurile cu tezele reevaluate, catalogul 
electronic şi exemplarul tipărit al catalogului tezelor completat cu notele obŃinute în urma 
rezolvării contestaŃiilor, semnate de preşedinte, un membru al comisiei şi de profesorii 
evaluatori şi ştampilat, reprezentanŃilor comisiei din unitatea de învăŃământ de 
provenienŃă, pe bază de proces-verbal, pentru a fi transportate în unităŃile de învăŃământ;  
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(16) predă, împreună cu un membru al comisiei, catalogul tezelor cu subiect unic 
completat cu notele elevilor, comisiei judeŃene/ a municipiului Bucureşti, pe bază de 
proces-verbal; 
(17) elaborează, împreună cu membrii comisiei, şi transmite, prin intermediul 
informaticianului, în termen de două zile de la încheierea activităŃii în centrul de 
contestaŃii, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acesteia, comisiei judeŃene/ a 
municipiului Bucureşti.  
(18) se asigură că toate persoanele care fac parte din componenŃa comisiei nu fac publice 
informaŃii cu privire la conŃinutul lucrărilor scrise reevaluate în cadrul centrului respectiv. 
 
 2. Membrii comisiei din centrul de contestaŃii au următoarele atribuŃii:  
(1) participă, împreună cu preşedintele, la îndrumarea activităŃii persoanelor din centru, 
care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea tezelor; 
(2) primesc, alături de preşedinte şi la cererea acestuia, pe bază de proces-verbal, lucrările 
scrise aduse de delegaŃii de la fiecare unitate de învăŃământ, spre a fi reevaluate; 
(3) participă alături de preşedinte la pregătirea , pentru reevaluare,a pachetelor de teze; 
(4) participă, alături de preşedintele comisiei, la sesiunea de instruire pentru evaluatori, 
pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, cu scopul de a diminua 
diferenŃele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare; 
(5) participă la predarea dosarelor/plicurilor cu tezele numerotate, cu proces-verbal de 
predare-primire, profesorilor evaluatori; 
(6) preiau zilnic, împreună cu preşedintele comisiei, după terminarea programului de 
evaluare şi de notare, pachetele de teze şi borderourile individuale de notare, închise în 
plicuri sigilate, cu proces-verbal pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri 
metalice, închise şi sigilate; 
(7) răspund, împreună cu preşedintele şi cu profesorii evaluatori, de securitatea tezelor şi 
de asigurarea confidenŃialităŃii cu privire la conŃinutul acestora, pe perioada în care 
acestea se află în centrul de contestaŃii; 
(8) participă, împreună cu preşedintele şi cu profesorii evaluatori, la deschiderea 
lucrărilor, după ce toate lucrările scrise de la o disciplină au fost evaluate şi notate, şi 
înregistrează imediat notele în catalogul tezelor cu subiect unic - nota obŃinută prin 
rotunjire şi nota finală, cu două zecimale, obŃinută prin media aritmetică a notelor 
acordate de profesorii evaluatori; 
(9) participă, alături de preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la predarea plicurilor şi 
a catalogului tezelor cu subiect unic completat, semnate de preşedinte, un membru al 
comisiei şi de profesorii evaluatori şi ştampilat, reprezentanŃilor comisiei din unitatea de 
învăŃământ de provenienŃă, pe bază de proces-verbal, pentru a fi transportate în unităŃile 
de învăŃământ; 
(10) participă, împreună cu preşedintele comisiei,la predarea, catalogului tezelor cu 
subiect unic completat cu notele elevilor, comisiei judeŃene/ a municipiului Bucureşti, pe 
bază de proces-verbal; 
(11) elaborează, împreună cu preşedintele comisiei, în termen de două zile de la încheierea 
activităŃii în centrul de contestaŃii, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acesteia.  
 
 
 3. Profesorul evaluator are următoarele atribuŃii: 
(1) participă la instruirea pe care o organizează preşedintele şi membrii comisiei din 
centrul de evaluare, înainte de începerea corectării, pentru fiecare disciplină. Scopul 
instruirii este de a diminua diferenŃele dintre evaluatori în aplicarea baremului de 
evaluare. Semnează procesul-verbal de instruire; 
(2) evaluează şi notează tezele repartizate, conform prezentei metodologii; 
(3) înregistrează punctajele şi notele în borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la 
nivel de disciplină, respectând baremul de evaluare;  
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(4) predă, cu proces-verbal, preşedintelui şi membrilor comisiei, zilnic, după terminarea 
programului de evaluare şi de notare, pachetele de teze şi borderourile individuale de 
notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi păstrate; 
(6) predă, cu proces-verbal, preşedintelui şi membrilor comisiei, după încheierea acŃiunii 
de evaluare, seturile de teze, borderourile individuale originale de notare, semnate, închise 
în plicuri sigilate; 
(7) trece notele obŃinute de elevi, pe fiecare teză în parte, cu cerneală roşie şi le semnează, 
în conformitate cu prevederile metodologiei; 
(8) asistă la trecerea notei finale pe teză, de către preşedintele comisiei, şi semnează nota 
finală; 
(9) asistă la deschiderea lucrărilor, în prezenŃa preşedintelui şi a membrilor comisiei din 
centrul de evaluare, după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi notate; 
(10) verifică, la cererea preşedintelui, corectitudinea transcrierii notelor de pe lucrări în 
catalog; 
(11) semnează cataloagele tezelor (în forma tipărită a catalogului tezelor cu subiect unic), 
completate cu notele de la teze, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop; 
(12) asigură confidenŃialitatea cu privire la conŃinutul lucrărilor scrise care i-au fost 
repartizate spre reevaluare. 
  
4. Informaticianul are următoarele atribuŃii: 
(1) preia, sub coordonarea preşedintelui, baremele de evaluare de pe website-ul M.E.C.T.;  
(2) participă, la solicitarea preşedintelui, la înregistrarea notelor în catalogul tezelor cu 
subiect unic; 
(3) transmite, sub coordonarea preşedintelui comisiei, rapoarte privind organizarea şi 
desfăşurarea activităŃii în centrul de contestaŃii, către comisia judeŃeană/ a municipiului 
Bucureşti. 
 
 
 
 


