
INSTRUCŢIUNI PENTRU ELEVI 

 

  Probele scrise pentru Simularea Evaluării Naționale  încep la ora 900. 

  Accesul elevilor în săli este permis până la ora 830 în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise, pe baza cărții de 

identitate. 

  Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică, iar așezarea în bănci se face de la ușă.  

- se interzice intrarea în săli cu manuale școlare, 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 dispoziții duce la eliminarea din 

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

sau nu folosite – recomandăm elevilor să vină la evaluare doar cu instrumentele de scris, o sticlă de apă sau 

materiale de igienă personală.  

- fiecare elev primeşte un singur subiect, pe care va scrie răspunsurile. La sfârșitul testului va fi un spațiu în care 

elevul va putea scrie completări ale unor răspunsuri care le consideră insuficient abordate la unele subiecte.  

- elevii au 15 minute pentru completarea casatei de identificare și 120 de minute pentru rezolvarea 

subiectului, cu excepția elevilor care au solicitat în scris prelungirea termenului de redactare a lucrării. 

- 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. Nu este nevoie să se scrie denumirea centrului de examen. 

- înscrierea numelui candidaților pe foile de examen în afara rubricii care se sigilează şi orice alt semn distinctiv care 

ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea acesteia. 

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

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

- elevii nu pot scrie în afara spațiului dedicat redactării răspunsurilor. 

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

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

pentru executarea schemelor şi a desenelor creion negru. 

- Pentru redactarea lucrărilor  şi pentru ciorne, se va folosi numai hârtia distribuită elevilor de către asistenți. 

- elevii care doresc să corecteze o greșeală taie cuvintele/expresiile scrise greșit cu o linie orizontală.  

- La proba de limbă și literatură română un răspuns greșit poate fi tăiat cu o linie orizontală și scrierea în dreapta 

căsuței literei asociate răspunsului corect. 

- la proba de limbă și literatură română un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opțiuni, poate fi corectat prin 

tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect. 

- la proba de limbă și literatură română sunt permise sublinierile pe text cu creion sau pix/stilou de culoare albastră, 

iar în cazul itemilor  care vizează sintaxa frazei , nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază. 

- la proba de matematică un răspuns de la subiectul I sau subiectul II poate fi corectat prin tăierea cu o linie 

orizontală și în cercuirea altui răspuns considerat corect. 

- la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion negru. 

- La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice cu creion negru în spațiul pus la dispoziție 

pentru rezolvarea problemelor. 

- Numărul de pagini se consemnează de către profesorul asistent, după finalizarea redactării lucrării. 

- 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. 

- 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. 

- Elevii pot părăsi sala de examen la o oră după începerea timpului destinat rezolvării subiectelor. 
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