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IN ATENTIA CANDIDATILOR

 Accesul candidatilor in sali este permis pe baza unui act de identitate (carnet de elev, CI,
certificat de nastere) pana la ora 9,30
 Proba incepe la ora 10,00
 Se interzice candidatilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dictionare, notite,
însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane
mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen
duce la eliminarea din examen a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite
sau nu.
 Materiale nepermise (culegeri, manuale, notite, însemnari etc., precum si orice mijloace
electronice de calcul sau de comunicare, poseta/geanta etc.) vor fi perdate de candidat la sala de
bagaje
 Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sala si niciun
candidat nu poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia.
 Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a
încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
 Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne
distinctive pe colile tip, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.
 Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare
albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru
probele scrise la disciplinele „Matematica” si „Geografie”,  candidatii pot sa utilizeze instrumente
de desen.
 Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizata iar solutiile scrise pe ciorne sau pe
testul multiplicat nu se iau in considerare
 Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie
orizontala. În cazul în care unii candidati, din diferite motive, doresc sa-si transcrie lucrarea, fara
sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.
 După rezolvarea sarcinilor prevăzute în subiect, elevii predau asistentilor foile tipizate si
completeaza toate documentele necesare
 În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza într-un
proces-verbal si atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen.
 Candidatii care au fost eliminati de la o proba, pentru frauda sau tentativa de frauda, nu mai pot
participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fara posibilitatea
recunoasterii, în sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii sau a
probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale.
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