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ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 

 Accesul candidaților în săli este permis pe baza actului de identitate, în intervalul                                

orar 9:00 – 9:30. 

 Proba scrisă începe la ora 10:00 și durează maximum 3 ore. 

 Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100, conform baremelor. Proba scrisă 

conține trei subiecte. 

 Răspunsurile/rezolvările vor fi redactate pe foi tipizate, semnate și secretizate.  

 Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de resurse informaționale, indiferent 

de suport (letric, electronic sau digital). De asemenea, se interzice accesul în sala de concurs 

cu telefoane mobile și cu orice mijloace electronic de comunicare. 

 Pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau alte mijloace electronice 

de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din concurs. 

 Candidații eliminați din concurs pierd dreptul de participare la competițiile școlare din anul 

școlar următor. 

 Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs 

duce la eliminarea din concurs a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost 

folosite sau nu. 

 Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut de 

metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru rezolvarea subiectelor pot 

părăsi sala de concurs cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în 

săli. 

 În cazul în care unii candidați, din diferite motive, doresc să-și transcrie lucrarea, fără să 

depășească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. 

 În cazuri excepționale, dacă un candidat se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el 

este însoțit de unul dintre asistenți, până la înapoierea în sala de concurs; în această situație 

timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit. 

 Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de 

culoare albastră. 

 Ultimii trei candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. 


