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ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR 
 

Prevederi anti COVID 

 Elevii vor intra în unitate pe la intrare elevi, din curtea interioară, respectând 
marcajul pentru distanţarea socială. 

 La intrarea în unitate a elevilor se va realiza TRIAJUL epidemiologic minimal 
(măsurarea temperaturii, care nu trebuie să depăşească 37,3 grade C) de către 
două  cadre medicale.    

 După realizarea triajului şi primirea echipamentului de protecţie (măşti de 
protecţie), elevii merg în sala de clasă repartizată şi ocupă locul indicat (sala si 
poziţia în bancă rămân aceleaşi pe toată durata examenului).  

 Elevii au obligaţia de a respecta traseul stabilit de unitate pentru accesul în sala 
de clasă repartizată, pentru ieşirea din unitate, precum şi distanța față de colegi 
care trebuie să fie de cel puţin 1,5 metri.  

 La ieşirea din unitate (ieşire elevi spre parcare) elevii vor arunca masca folosită 
într-un loc special semnalizat şi vor primi o mască nouă pentru deplasarea către 
domiciliu. 

 Pe toată durata examinării se vor respecta regulile generale ale unei conduite 
sănătoase (distanțarea socială- mininum 1,5 metri, purtarea măştii de protecţie, 
evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului 
folosirea batistelor de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur, 
igienizarea mâinilor cu substanţe dezinfectante). 
 

Extras din OMECTS 4801/2010, OMEN 4916/2019, OMEC 4248/2020 
 

 ART. 17. (3) Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute 
înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se 
desfăşoară probele scrise. Având în vedera că accesul în şcoală se face 
conform unei proceduri speciale, elevii vor fi prezenţi la intrea în unitate la ora 
7,30/7,40. 

 ART. 17. (12) 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 Evaluarea Naţională în 
sesiunea respectivă. 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. 
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 Art. 17.(13) 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. 

 Art. 17.(14) 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 asistent 
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  
asistent. 

 Art. 17 (16) Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de lucrări: 
manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument 
electronic de calcul, de stocare de informaţii 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, şi la 
notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat. Nerespectarea dispoziţiilor 
menţionate poate conduce, după caz, la sancţionarea asistenţilor. 

 Art. 17  (18) Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în 
desfăşurarea Evaluării Naţionale, semnalate asistenţilor de către elevi sau 
sesizate de membrii comisiei, de asistenţi sau de către delegaţii Comisiei 
Naţionale ori ai comisiei judeţene a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate 
imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile 
ce se impun conform prezentei metodologii. Aceste situaţii sunt consemnate în 
procese-verbale, care se arhivează împreună cu documentele comisiei. 
Comisia judeţeană a municipiului Bucureşti va fi informată, imediat, despre 
orice situaţie specială; 

 Art. 17(19) În situaţia în care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un 
elev este eliminat din sală pentru fraudă sau tentativă de fraudă, preşedintele 
marchează pe lucrare, cu cerneală sau pix roşu, "fraudă", pune nota 1 (unu) şi 
semnează. 

 Art. 17 (21) După ce îşi încheie lucrările, elevii numerotează foile sub 
îndrumarea asistentului, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în 
colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de 
exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci 
pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea 
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pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către 
asistenţi. După încheierea numerotării, elevii predau asistenţilor lucrările şi 
semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini. 

 Art. 17 (24) În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest 
lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de  asistent şi atrage 
după sine eliminarea candidatului din examen. Candidaţii aflaţi în această 
situaţie nu vor fi notaţi la lucrarea respectivă, nu vor mai putea participa la 
probele următoare, vor fi menţionaţi în lista finală ca "eliminaţi" şi nu li se va 
încheia media la Evaluarea Naţională. 

  ART. 29 (1) Elevii surprinşi având asupra lor manuale, dicţionare, notiţe, 
însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat 
sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinşi copiind în timpul 
desfăşurării Evaluării Naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte 
fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la 
lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepseşte în acelaşi mod. 

 ART. 29    (2) În situaţia în care frauda este dovedită după evaluarea lucrării, 
nota obţinută prin fraudă se anulează şi se înlocuieşte cu nota 1 (unu). 

 ART. 29    (3) Orice abatere comisă de elevi şi dovedită cu probe, se 
sancţionează conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar. 

 ART. 30     (1). Se interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii 
de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la elevi, de la părinţii 
acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care 
au ca destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii 
comisiilor din unităţile de învăţământ sau din centrele zonale de evaluare. 


