
EVALUAREA NA IONALĂ 2020Ț
Extras din OMEN nr. 4916 din 26.08.2019 privind organizarea i desfă urarea Evaluării Na ionale pentru absolven ii clasei a VIII-a în anulș ș ț ț
colar 2019-2020, modificat i completat prinș ș  OMEC nr. 4248/13.05.2020

Art.11
(1) Se interzice candida ilor la evaluarea na ională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri,  saco e, po ete i altele asemenea,ț ț ș ș ș
candida ii  având obliga ia  de  a  lăsa  obiectele  men ionate  în  sala  de  depozitare  a  obiectelor  personale  stabilită  de  comisia  din  unitatea  deț ț ț
învă ământ în acest scop.ț
(2) Candida ii care refuză depozitarea obiectelor men ionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primi i în examen.ț ț ț

(3) Se interzice candida ilor la evaluarea na ională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încăl ăminte, înț ț ț

penare i altele asemenea ori în băncile în care sunt a eza i în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, căr i, dic ionare, culegeri, formulare,ș ș ț ț ț

memoratoare, noti e, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candida i etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.ț ț

(4) Se interzice candida ilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încăl ăminte, în penare i altele asemenea,ț ț ș

sau în  băncile  în  care  sunt  a eza i  în  sălile  de  examen,  telefoane  mobile,  că ti  audio,  precum i  orice  mijloc  electronic  de  calcul  sau deș ț ș ș

comunicare/care permite conectarea la internet/la re ele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuareaț

calculelor, pentru comunicare între candida i sau cu exteriorul.ț

(5) Se interzice candida ilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între eiț

foi din lucrare, ciorne, noti e sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candida i sau cuț ț

exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor men ionate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candida ii respectivi vor fi elimina i de la probaț ț ț

respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de ace tia ori de al i candida i,ș ț ț

de cadre didactice din comisie sau de alte persoane i indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrărileș

scrise.

(7) Candida ii elimina i de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.ț ț

(8)  Înainte  de  începerea  probelor,  asisten ii  prezintă  candida ilor  prevederile  metodologice  legate  de  organizarea  i  desfă urarea  corectă  aț ț ș ș

evaluării na ionale i prevederile alin. (1)-(7) i le solicită să predea toate eventualele materiale i obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare,ț ș ș ș

sunt interzise în sala de examen.

(9)  După parcurgerea  pa ilor  men iona i  la  alin.  (8),  candida ii  vor  semna un proces-verbal  în  care  se  regăsesc prevederile  alin.  (1)-(7)  iș ț ț ț ș

men iunea că tiu că nerespectarea regulilor men ionate la alin. (3)-(5) are drept consecin ă măsurile men ionate la alin. (6) i (7).ț ș ț ț ț ș

(10)Supravegherea probelor  scrise  este  asigurată,  pentru fiecare sală,  de minimum un asistent,  cadru didactic  de altă  specialitate  decât  cea

corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba.


