
 
ANUNŢ PENTRU ABSOLVENŢII CLASELOR a VIII-a  

CARE VOR SUSŢINE EVALUAREA NAŢIONALĂ 
 
 
 In vederea bunei desfăşurări a Evaluarilor Naţionale: 
 

1. Vor fi prezenţi la şcoală în ziua desfăşurării probei de examen  la ora 7.45/8.00. Zilele de examen sunt 

14.06.2022 (marţi) şi 16.06.2022 (joi). 

 

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, pe site-ul şcolii şi de  pe  sălile de 
clasă. Toate sălile de examen sunt situate la etajul I (sălile 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). Accesul în unitate 
se va face doar prin curtea interioară (intrare elevi).  
 

3. Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, 
sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de 
depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în 
acest scop (Sala 2, parter). Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate  în sala stabilită de 
comisie în acest scop nu sunt primiți în examen. 
 

4. 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). 
 

5. Fiecare probã de examen durează 120 min din momentul primirii subiectelor de cǎtre elevi şi se desfãşoară 
în intervalul 900- 1100 . Cele 120 minute se vor calcula după completarea informaţiilor din caseta de 
identificare.     
 

6. In sălile de examen sunt montate camere de luat vederi, iar proba de examen se înregistrează audio- 
video.  

 

7. Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră (nu se acceptă 
„Pilotul”), iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru (la proba de 
matematică). 
 

8. Elevii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală şi 
completează alături răspunsul considerat corect. 
 

9. La prima probă de examen elevii vor primi Codurile pentru anonimizarea rezultatelor.   
 
 
 SUCCES CANDIDAŢILOR! 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE CENTRU DE EXAMEN, 
prof. Camelia BUCŞA 

 
 

 


