
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR  LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 

INFORMAȚII DE INTERES GENERAL 

 

Documente obligatorii pentru candidați: 

 pentru legitimare, candidații vor avea asupra lor, după caz,  Cartea de Identitate sau 

Certificatul de naștere/ carnetul de elev 

 

Intrarea în/  ieșirea din  școală (centrul de examen) 

 Pentru intrarea, respectiv ieșirea  în/ din unitate se vor utiliza circuite diferite, marcate 

prin săgeți indicatoare. 

a) Intrarea: 

 Se va face pe poarta principală (intrare dinspre B-dul C. D. Loga) 

 se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat prin săgeți de culoare galbenă, 

respectând normele de distanţare fizică; 

 din stradă, intrarea se va face pe două culoare demarcate prin bandă bicoloră (roșu și alb), 

respectându-se sensul de mers și distanțarea socială (marcată prin săgeți galbene) 

 în timpul cât așteaptă în stradă, candidații respectă distanțarea socială, marcată prin linii 

albe, așezându-se în succesiune,  după preferință, pe culoarul format în stânga sau în 

dreapta porții de intrare în școală. 

 

b) Părăsirea școlii după susținerea probei de examen: 

 se va face pe poarta laterală, cu ieșire pe str. Rene Brasey (strada dinspre terenul de 

sport)  

 la părăsirea sălii de examen,  elevul va urma traseul marcat pentru ieșire prin săgeți 

de culoare verde;  

 candidații aruncă măștile în spațiul de lângă ieșire, special amenajat și semnalizat 

corespunzător; se dezinfectează pe mâini și primesc câte o mască nouă pentru 

deplasarea către domiciliu 

 Accesând scara de ieșire, va coborî în curte (terenul de sport), de unde, fără a 

staționa, va părăsi Centrul de examen. 

 Sălile de examen sunt situate la parter și la etajul I. 

 

 

Repartizarea candidaților pe săli 

 Listele cuprinzând repartizarea candidaților pe săli pentru probele de examen sunt postate 

pe site-ul școlii. 

 stabilirea locurilor a fost realizată astfel încât să existe o distanţă între candidaţi, pe rânduri 

şi între rânduri, de  2 m unul faţă de altul; 

 în sala de examen se vor afla maximum  8 candidați; 

 candidatul va ocupa strict  banca ce i-a fost repartizată (personalizată printr-o autocolantă 

pe care îi este inscripționat numele);  



 pe ușa sălilor de examen se afișează diagrama locurilor în bănci care asigură respectarea 

distanțării fizice (2m);  

 candidatul va consulta oglinda sălii, afișată la intrare, astfel încât să se evite parcurgerea 

întregii suprafețe a sălii;  

 asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat 

 

Gestionarea timpului: 

 Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 09,00 

 Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea 

probei, respectiv până la ora 8.30 

 Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor 

de către fiecare elev. 

 Candidații pot părăsi centrul  de examen cel mai devreme după o oră  de la distribuirea 
subiectelor în săli. 

 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. 

 

 

Masca de protecție: 

 Candidații vor purta mască de protecţie pe durata prezenței lor în centrul de examen 

 La intrare, vor primi măști noi pe care și le vor aplica după o prealabilă igienizare obligatorie a 

mâinilor. Prin excepție, de purtarea măștii sunt scutiți elevii care suferă de boli ce afectează 

capacitatea de oxigenare, caz în care vor aduce o dovadă în acest sens de la medicul de familie.  

 Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Ea trebuie schimbată o dată la patru ore și ori de 

câte ori s-a umezit sau s-a deteriorat. Masca nu se va atinge în timpul purtării. În cazul atingerii 

măștii, mâinile trebuie igienizate. 

 colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, 

amenajate în unitatea de învăţământ; 

 la sfa'rşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu 

 

Măsuri de protecție pentru elevi: 

 Pe tot parcursul  derulării  examenului se vor respecta regulile  generale ale unei conduite  

sănătoase  (distanţarea  fizică, evitarea  atingerii  cu mâna  a nasului, ochilor  şi gurii, strănutul 

în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei dinjur) 

 pe ușa sălii de clasă, vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și 

de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;  

 



 

Protocolul ce va fi urmat imediat după accesul în unitate:  

 După ce trec de poarta principală, candidații își depun în coșul de gunoi cu capac masca 

facială utilizată până la intrarea în clădirea școlii.  

 îşi vor igieniza mâinile cu substanţe dezinfectante și își vor șterge talpa încălțămintei de 

covorașul cu dezinfectant aflat în dreptul celei de a doua porți.  

 Măștile (și mănușile) purtate în exterior vor fi înlocuite cu unele noi. 

 Triajul epidemiologic se va desfășura după cum urmează: cadrul medical al unității școlare 

(medic sau asistent medical) măsoară temperatura elevilor - temperatură care nu trebuie să 

depășească 37,3 grade Celsius, la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută  în 

prospectul dispozitivului)  

 În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 *C, reia termometrizarea după o 

perioadă de 2-5 minute de repaus al elevului. Dacă se constată menținerea unei temperaturi 

peste 37,3*C sau/și prezența altor simptome respiratorii, elevul este trimis pentru consult 

la medicul de familie, nepermițându-i-se accesul în unitatea școlară.  
 punctele de dezinfectare și triaj epidemiologic vor fi marcate. 

 
Depunerea bagajelor:  

 bagajele candidaților vor fi depozitate în  sala festivă a colegiului.  

 toate auxiliarele, manualele, dicţionarele, notiţele, însemnările etc., care pot fi utilizate 

pentru rezolvarea subiectelor, precum şi telefoane mobile, instrumentele electronice 

de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare se depun obligatoriu la sala de 

bagaje. 

 candidații care refuză depozitarea obiectelor personale nu vor fi primiți la examen 

 pentru deplasarea înspre și dinspre sala de bagaje se va urma traseul marcat corespunzător 

(săgeți de culoare galbenă pentru acces; săgeți de culoare verde pentru părăsirea sălii de 

bagaje și îndreptarea spre sala de examen). 

 

 

Frauda, tentativa de fraudă: 

 Este cu desăvârșire interzisă pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace 

electronice de calcul sau de comunicare; frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine 

eliminarea din sală şi acordarea notei 1(unu) la lucrarea respectivă; 

 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. 



 Elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să schimbe între ei lucrările 

sau ciornele. 

 Candidaţii care refuză depozitarea manualelor, dicționarelor, notițelor, telefoanelor 

mobile, însemnărilor etc.  în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în 

examen. 

 Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în 

obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în 

care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, 

culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor 

candidaţi etc„ care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 

 

 

Monitorizarea audio-video 

 Toate sălile din centrul de examen în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională 

pentru absolvenţii clasei a VIII-a sunt monitorizate audio-video. 

 

Completarea datelor personale pe lucrarea de examen 

 candidatul îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, 

în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează lizibil celelalte date de 

pe colţul ce urmează a  fi lipit 

 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. 

  

Numerotarea paginilor: 

 Se va face sub îndrumarea asistenților, în momentul predării  lucrării. 

 Numerotarea se va face numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din 

dreapta, indicându-se 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. 

 elevii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării 

şi a numărului de pagini 

 Trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. 

 

Corectarea greșelilor. Timpul pentru transcrierea lucrării 

 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. 


