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ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR 
 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. 

 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. 

 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.  
 

 NOTĂ cf. Art. 3 din procedura nr. 28329/11.05.2022, privind modalitatea 
de secretizare/securizare a lucrărilor scrise:  

 La probele scrise ale evaluării naționale – 2022, elevii primesc subiectele în 
formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare, dacă este cazul.  

 Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 
minute, timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de 
minute și începe după completarea casetei de identificare.  

 În cazul în care elevii doresc să corecteze o greșeală din casetele de răspuns, 
taie cu o linie orizontală și completează alături răspunsul considerat corect. 

 Elevii cărora nu le este suficient spațiul din broșură pentru răspuns, pot solicita 
pagini suplimentare pe care pot continua redactarea răspunsului. 
 

 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 
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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 judeţeanăaa 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 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 cei doi asistenţi 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. 


