
ÎN  ATENŢIA  ELEVILOR

 accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea
probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfăşoare probele scrise;

 elevii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate;
 durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de

către fiecare elev;
 din momentul distribuirii subiectelor niciun elev nu mai poate intra în sală şi niciun elev

nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi  semnează pentru predarea cesteia;
 elevii care nu se află în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine

Simularea la Evaluarea Naţională în sesiunea respectivă;
 în cazuri excepţionale, dacă un elev se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii este

însoţit de unul dintre asistenţi până la înapoierea în sala de clasă; timpul alocat rezolvării
subiectelor nu va fi prelungit;

 pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare
albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru;
pentru probe de la disciplina „Matematică”, elevii pot să utilizeze instrumente de desen; se
interzice folosirea în timpul probelor a mijloacelor de calcul; se folosesc numai colile
distribuite de către asistenţi;

 elevii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie
orizontală; în cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectări numeroase, greşeli
care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere – doresc să-şi transcrie lucrarea,
fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate; acest lucru este consemnat de
către asistenţi în procesul verbal de predare-primire a lucrărilor scrise; colile folosite
iniţial se anulează pe loc, menţionându-se pe ele “Anulat” şi se semnează de către cei doi
asistenţi;

 la expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află,
fiind interzisă depăşirea timpului stabilit; trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei
lucrări.

Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu
 manuale, dicţionare, notiţe, însemnări  care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor:
 telefoane mobile, instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de

comunicare;

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de
clasă duce la eliminarea elevului din sala de clasă, indiferent dacă materialele au fost
folosite sau nu, şi la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat.

În timpul examenului, se interzice elevilor
 să comunice între ei sau cu exteriorul;
 să schimbe între ei lucrările sau ciornele.

Cei surprinşi copiind în timpul desfăşurării Simulării Evaluării Naţionale, comunicând
cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor,
primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepseşte în acelaşi
mod. În situaţia în care frauda este dovedită după evaluarea lucrării, nota obţinută
prin fraudă se anulează şi se înlocuieşte cu nota 1 (unu).



(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen
ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a
lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de
comisia din unitatea de învățământ în acest scop.
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită
de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.
(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra
lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în
băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți,
dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau
lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de
îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt
așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc
electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de
socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea
calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să
transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne,
notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru
comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de
fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă
materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de
aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și
indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din
lucrările scrise.
(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi
nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă respectivă.


