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Art.17. - (13) Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare 
albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba 
de la disciplina „Matematica", elevii pot sa utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, 
în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti. 
 
(14) Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie 
orizontala. 
 
 (24) În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza într-
un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine eliminarea candidatului din 
examen. Candidatii aflati în aceasta situatie nu vor fi notati la lucrarea respectiva, nu vor mai putea 
participa la probele urmatoare, vor fi mentionati în lista finala ca ”eliminati” si nu li se va încheia 
media la Evaluarea Nationala. 

 
Art.29. - (1) Elevii surprinsi având asupra lor manuale, dictionare, notite, însemnari, alte materiale 
sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei 
surprinsi copiind în timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, comunicând cu ceilalti elevi sau 
comitând alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea 
respectiva; tentativa de frauda se pedepseste în acelasi mod. 
 
(2) În situatia în care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta prin frauda se 
anuleaza si se înlocuieste cu nota 1 (unu). 

 
Nu se iau în considerare rezolvările de pe ciorne şi de pe foile cu subiecte. 
 
Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de către 
fiecare elev. 

 

 

 

Preşedinte, 

Director adj. prof. Chiş Claudiţa  

 


