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ANUNŢ PENTRU ELEVII CLASELOR a VIII-a 
 

In vederea bunei desfăşurări a Evaluărilor Naţionale: 

1. Vor fi prezenţi la şcoală în ziua desfăşurării probelor de examen  la ora 8.00. Zilele de 
examen sunt 11.06(luni) şi 13.06 (miercuri). 

2. Accesul în sǎlile de examen se va face cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea 
probei, respectiv pânǎ la ora 8.30, conform ordinii afişate pe listele de la intrare în şcoală şi de  
pe  sălile de clasă. 

3. Elevii trebuie să aibă asupra lor documente de identitate (C.I./ copie certificat de naştere 
sau  carnet de elev vizat pe anul şcolar în curs) şi sǎ poarte uniforma. 

4.        Bagajele vor fi lăsate în sala special amenajatǎ în acest sens (SALA NR.2).  

5. Fiecare probã de examen durează 120 min din momentul primirii subiectelor de cǎtre 
elevi şi se desfãşoară în intervalul 900- 1100   

6. Elevii merg la toaletă înaintea începerii probei (în timpul probei nu au voie să părăsească 
sala de clasă decât dacă predau tezele). 

7. Se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, 
însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc 
electronic, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea 
de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către preşedintele 
comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 

8. Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală şi niciun elev 
nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Elevii 
care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine teza în 
perioada respectivă. 

9. Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare 
albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. 

10. Trebuie să folosească numai hârtia distribuită de asistenţi. 

11. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în 
considerare. 

12. 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. 
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13. Au obligaţia de a păstra liniştea în timpul desfăşurării examenului, de a nu comunica cu 
ceilalţi elevi şi de a nu folosi materiale interzise de metodologie. 

14. Elevii surprinşi copiind în timpul desfăşurării tezelor, comunicând cu ceilalţi elevi sau 
comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la teza 
respectivă; tentativa de fraudă se pedepseşte în acelaşi mod.  

15. La expirarea celor 120 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. 

16. Se interzice cu desǎvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri 
materiale sau bǎneşti de la elevi, de la pǎrinţii acestora sau de la orice persoanǎ care are rude în 
rândul elevilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru 
membrii comisiilor din unitǎţile de învǎţǎmânt. 

17. La organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pot participa, la cerere, numai în calitate 
de observatori, fără a avea dreptul de a interveni, reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi sau ai 
unor organizatii nonguvernamentale care au activitate relevantă în domeniul educaţiei. 
Înscrierea reprezentanţilor societăţii civile ca observatori, conform punctului precedent, se face 
pâna la data de 8 iunie 2018, la comisia judeţeanã (ISJ Galaţi) 

18. 19 iunie 2018 afişarea rezultatelor (până la ora 12,oo)  

19. 19 iunie 2018  - depunerea contestațiilor (orele 1400 - 1900) Depunerea contestaţiilor se 
face la secretariat de către părinte prin completarea unei cereri tipizate, în care se menţioneazã 
faptul ca nota iniţialã se poate modifica, dupã caz, prin creştere sau descreştere, prin nota 
acordatã la contestaţii (nota obţinutã la contestaţii devine nota finalã). 

20. 20 - 22 iunie 2018 - Rezolvarea contestațiilor  

21. 23 iunie 2018 - Afișarea rezultatelor finale după contestații  

22. 25 iunie 2018 : afişarea mediilor de admitere ale elevilor şi a ierarhiei pe județ; 

23. 28 - 29 iunie  2018 completarea opţiunilor pentru admitere în prezenţa elevului, 
părintelui/tutorelui legal şi a reprezentantului şcolii (graficul şedinţelor pe clase este afişat pe 
site-ul şcolii). 

24. 2  iulie 2018 validarea fişelor martor (graficul şedinţelor pe clase este afişat pe site-ul 
şcolii). 

25. 9 iulie 2018 repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţamântul 
liceal pentru anul şcolar 2018 – 2019. 

26. Între 10-13 iulie 2018 depunerea dosarelor de înscriere la Liceul la care elevul a fost 
admis. Neprezentarea   înseamnă  candidat neînscris, acesta intrând  în noua etapa de înscriere. 
Inscrierea se face de către elev/ părinte şi nu de către şcoală. 


