
INSTRUCŢIUNI PENTRU ELEVI (conform prevederilor OMEN 4916/26.08.2019) 

  Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 900. 

  Accesul elevilor în săli este permis până la ora 830 în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise. 

  Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică, iar așezarea în bănci se face de la ușă, nu mai mult de 10 elevi într-o 

sală de clasă.  

- se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, materiale scrise sau alte materiale care ar putea fi folosite la 

rezolvarea subiectelor, cu aparate electronice de calcul sau comunicare cu exteriorul, cu telefoane mobile. Toate 

aceste materiale vor fi depozitate într-o sală de bagaje.  Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din 

sală a elevilor de către preşedintele comisiei. Eliminarea se face indiferent dacă materialele interzise au fost 

sau nu folosite. 

- fiecare elev primeşte atâtea coli tipizate câte le sunt necesare;  

- se sigilează teza NUMAI după ce s-au verificat datele și au semnat și asistenții din sala de clasă; 

-  se aplică cele două etichete perpendicular (fără a se intersecta sau suprapune); 

- completarea colțului secretizat se face cu majuscule: numele, inițiala tatălui, toate prenumele personale, în 

ordinea în care sunt trecute în actul de identitate. Celelalte date de pe coltul ce urmează a fi lipit se completează 

lizibil. Deoarece în interiorul colțului este spațiu prea mic pentru completarea integrală a denumirii unității de 

învățământ se poate scrie fără majuscule și se pot face prescurtări; 

- completarea casetei din stânga colțului secretizat se face cu majuscule, se trece denumirea disciplinei și profilul 

așa cum este menționat pe subiectul primit  

- Se lasă aproximativ 1,5 cm la marginea laterală din stânga a fiecărei pagini, pentru a fi permisă ulterior capsarea 

paginilor; 

- rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizată, soluţiile scrise pe ciorne nu se iau în considerare. 

- colţul colii tipizate va fi lipit după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce  asistenţii au verificat identitatea 

elevilor, precum şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute.  Asistenţii vor semna fiecare lucrare în locul 

prevăzut pentru semnături, în porţiunea care urmează să fie sigilată . 

- 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. 

-pentru elaborarea textului lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar 

pentru executarea schemelor şi a desenelor numai creion negru. 

- elevii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în 

care unii elevi 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 asistenți. 

- după ce îşi încheie lucrările, elevii le predau supraveghetorilor şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a 

numărului de pagini. La expirarea timpului  acordat, elevii predau lucrările în faza în  care se află, fiind interzisă 

depăşirea timpului de lucru stabilit şi afişat pe tablă. Trei elevi  rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. 

- completarea casetei de sus cu numărul de pagini scrise se face NUMAI cu cifra corespunzătoare întreagă fără fracții 

sau zecimale; Ex.: NU SCRIEȚI: 4 pg. sau 4 pag. sau 4 (patru) pagini etc., ci numai cifra corespunzătoare; 

- numerotarea paginilor se realizează de către asistent în prezența elevului (Ex.:  dacă a scris 2,5 pagini; numerotarea 

se face doar cu cifre întregi: 2,5 pagini = 3 pagini) 

- Numerotarea paginilor se va face în partea dreaptă jos a fiecărei pagini scrise astfel: 1/3; 2/3 respectiv 3/3 și se  vor 

bara spațiile și paginile libere cu ”Z”, cu culoare albastră, fără mențiuni ca de ex. anulat sau semnătură; 

- Din momentul distribuirii subiectelor, nici un elev nu mai poate intra în sală şi niciun  elev nu poate părăsi 

sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează pentru predarea ei. Dacă un elev se simte rău şi solicită 

părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de clasă; 

- timpul de lucru pentru fiecare probă este de 2 ore, de la primirea subiectelor. 

Art.29. - (1) Elevii surprinși având asupra lor manuale, dicționare, notițe, însemnări, alte materiale sau instrumente 

care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinși copiind in timpul 

desfășurării Evaluării Naționale, comunicând cu ceilalți elevi sau comițând alte fapte menite să le favorizeze 

rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepsește în același mod. 

(2) În situația în care frauda este dovedită după evaluarea lucrării, nota obținută prin fraudă se anulează și se 

înlocuiește cu nota 1 (unu).  

TOATE SĂLILE DE EXAMEN SUNT MONITORIZATE AUDIO – VIDEO. 


