ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

1. Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza cărţii de identitate, până cel târziu cu o jumătate de oră înaintea
începerii fiecărei probe. Candidaţii care nu au asupra lor buletinul/cartea de identitate nu sunt primiţi în sală.
2. Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, materiale scrise sau alte materiale care ar putea fi folosite
pentru rezolvarea subiectelor, cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare cu exteriorul. Nerespectarea acestor
dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului de către preşedintele comisiei , indiferent dacă materialele respective
au fost folosite sau nu.
3. Candidaţii se aşează câte unul în fiecare bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat
primeşte o coală tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele şi completează citeţ celelalte
date de pe colţul care urmează să fie lipit. Candidaţii vor primi atâtea coli tipizate câte le sunt necesare şi vor completa pe
fiecare dintre acestea datele personale, în colţul care urmează să fie lipit.
4. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizată, soluţiile scrise pe ciorne sau pe testul multiplicat nu se
iau în considerare. Candidaţii semnează un proces-verbal de luare la cunoştinţă a informaţiilor primite de la
supraveghetori.
5. Înscrierea numelui candidaţilor pe foile tipizate, în afara rubricii care se sigilează şi orice alt semn distinctiv
care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea acesteia.
6. Pentru ciorne, candidaţii vor primi atâtea coli ştampilate cu stampila unitatii scolare câte le sunt necesare.
7. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un elev nu mai poate intra în sală. De asemenea, nici
un elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii pot părăsi
centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli. În cazuri excepţionale, dacă un
candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el va fi însoţit de către unul dintre profesorii care
supraveghează, până la înapoierea în sala de examen.
8. Pentru elaborarea textului lucrării scrise, candidatii folosesc cerneală sau pastă de culoare albastră, iar
pentru executarea schemelor şi a desenelor creion negru. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a
minicalculatoarelor, a riglelor de calcul, a altor mijloace de calcul sau a dicţionarelor, hărţilor etc. Pentru redactarea
lucrărilor şi pentru ciorne, se va folosi numai hârtia distribuită candidatilor de către supraveghetori.
9. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În
cazul în care unii candidati, din diferite motive (corectări numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de
recunoaştere etc.) doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, vor primi alte coli tipizate. Colile
folosite iniţial se anulează pe loc, menţionându-se pe ele “anulat” şi se semnează de către cei doi supraveghetori.
10. După ce îşi încheie lucrările, candidatii numerotează foile, sub îndrumarea supraveghetorilor, numai cu
cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă pe numărul total de pagini. De
exemplu, dacă elevul a scris 5 pagini, numerotarea paginii a treia a lucrării va fi 3/5. După încheierea numerotării,
candidaţii predau supraveghetorilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.
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Extras din anexa 2 a O.M.E.C.T.S. nr. 4801/2010, Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării
Naţionale pentru elevii clasei a VIII- a
„Art.29. - (1) Elevii surprinşi având asupra lor manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, alte materiale sau instrumente
care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinşi copiind în timpul
desfăşurării Evaluării Naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea
subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseşte în aceiaşi mod.
(2) În situaţia în care frauda este dovedita după evaluarea lucrării, nota obţinută prin fraudă se anulează şi se
înlocuieşte cu nota 1 (unu).
(3) Orice abatere comisă de elevi şi dovedită cu probe, se sancţionează conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar."

