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ÎN ATENȚIA ELEVILOR 
 

(1) Se interzice elevilor să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele 

asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor 

personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.  

(2) Se interzice elevilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau 

încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de 

lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau 

lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.  

(3) Se interzice elevilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau 

încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane 

mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la 

internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea 

calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.  

(4) Se interzice elevilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care 

permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate 

pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.  

(5) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (1) - (4) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar elevii 

respectivi sunt eliminaţi de la probă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, 

indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte 

persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.  

(6) Candidații eliminați de la probă pentru fraudă primesc nota 1(unu) pe lucrarea respectivă.  

(7) Înainte de începerea probei, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile legate de organizarea şi 

desfăşurarea corectă a testului de verificare şi prevederile alin. (1) - (6) şi le solicită să predea toate eventualele 

materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.  

(8) 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 proba 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. 

(9) 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. 

(10) La expirarea celor 60 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. 
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