ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!!!!!!!!!!
(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. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectari
numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere - doresc
sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.
Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de predare-primire
a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc, mentionându-se pe ele
„Anulat" si se semneaza de catre cei doi asistenti.
(16) Se interzice elevilor sa patrunda în clasa cu orice fel de lucrari: manuale,
dictionare, notite, însemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor,
precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de calcul, de
stocare de informatii sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la
introducerea de materiale interzise în sala de clasa duce la eliminarea elevului din
clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost
folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) a lucrarii elevului eliminat.
(19) În situatia în care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este
eliminat din sala pentru frauda sau tentativa de frauda, presedintele marcheaza pe
lucrare, cu cerneala sau pix rosu, „frauda", pune nota 1 (unu) si semneaza.
(17) În timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentii raspund de asigurarea
ordinii si a linistii în sala de clasa, de respectarea de catre elevi a tuturor
prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii
au patruns în sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte
materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor si sa ia masurile ce
se impun. De asemenea, asistentii nu permit elevilor sa comunice în niciun fel
între ei sau cu exteriorul, sa schimbe între ei lucrarile sau ciornele si sesizeaza
presedintele comisiei asupra oricarei încalcari a prezentei metodologii.
(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
notați la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor
fi mentionati în lista finala ca ”eliminati” și nu li se va încheia media la Evaluarea
Naționala.
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SOLUȚIILE NOTATE PE FOILE CU SUBIECTE FOTOCOPIATE ȘI CIORNE NU SE IAU ÎN
CONSIDERARE!

