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ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR 
 

 
 Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza carnetului de elev, cel mai târziu cu 30 de 
minute înainte de începerea probei (ora 8.30)    
 Se interzice candidaţilor să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, 
poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de 
bagaje.   
 Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor 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.  
 Se interzice candidaţilor 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.  
 Încălcarea regulilor menționate în alineatele anterioare va fi considerată fraudă/tentativă de 
fraudă, iar candidații vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă 
materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia 
sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au 
primit sau au transmis materialele interzise. 
 Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă  vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea 
scrisă respectivă.  
 Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate întra în sală şi niciun elev nu 
poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.   
 În cazuri excepţionale, 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 ; în această situaţie 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 proba de la 
disciplina „Matematică”, elevii  pot să utilizeze instrumente de geometrie.   
 Se interzice folosirea în timpul probelor a mijloacelor de calcul. 
 Fiecare dintre subiectele A.Limba și Literatura română și B. Matematică se rezolvă pe o 
foaie separată secretizată. 
 În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele. 
 Durata probei este de 90 minute din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor 
către elevi. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Pentru redactarea lucrărilor se folosesc numai colile tipizate și colile pentru ciorne distribuite 
de asistenții de sală. 
 Elevii care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie 
orizontală. 
 


