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Comunicat de presă

Elevii au susţinut astăzi ultima probă a examenului de bacalaureat din sesiunea iulie 2008. În acest context, Transparency 
International Romania apreciază că acuzaţiile de corupţie şi de fraudare formulate cu privire la modul în care s-a desfăşurat 
examenul din acest an sunt deosebit de grave şi pot indica faptul că în sistemul de învăţământ nu au existat demersuri reale 
pentru limitarea lor şi combaterea corupţiei, de vreme ce situaţii similare se perpetuează de la an la an.

Transparency International România atrage atenţia că profesorii care au făcut parte din comisiile de evaluare sau de 
supraveghere şi care au sesizat posibilele fraude sunt avertizori de integritate şi se bucură de prezumţia de bună-credinţă şi 
de protecţia oferită de Legea nr. 571/2004. 

Având în vedere sesizările cu privire la existenţa fraudelor în derularea examenului, formulate atât de profesori, cât şi de 
elevii participanţi la acesta, Transparency International România solicită Ministerului Educaţiei şi celorlalte autorităţi publice 
să iniţieze de urgenţă anchete pertinente pentru identificarea în concret a faptelor săvârşite şi a potenţialilor vinovaţi. De 
asemenea, Transparency International Romania solicită Ministerului Public să se autosesizeze şi să iniţieze cercetări cu 
privire la săvârşirea unor potenţiale fapte de corupţie.

Numai pe baza rezultatelor acestor anchete instanţele judecătoreşti, singurele abilitate să se pronunţe în aceste cauze, vor 
putea stabili dacă a fost sau nu fraudat examenul de Bacalaureat, şi se vor putea pronunţa cu privire la existenţa vinovăţiei 
persoanelor responsabile.

Transparency International Romania solicită totodată ca, după finalizarea acestor demersuri, Ministerul Educaţiei să facă 
publice concluziile cercetărilor administrative, precum şi măsurile adoptate pentru prevenirea repetării unor situaţii similare 
în sesiunile viitoare de bacalaureat sau la organizarea altor examene. 
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