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IN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 

 
 Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate 

(buletin, carte de identitate  sau paşaport), cel mai târziu cu 30 de 

minute înainte de începerea probei. 

  Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: 

manuale ajutătoare, dicţionare, notiţe, însemnări etc, care ar putea fi 

utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi 

cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. 

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale 

interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a 

candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă 

materialele interzise au fost folosite sau nu. 

 Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din 

pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din 

diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească 

timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Colile folosite iniţial se 

anulează pe loc de către asistenţi. 

 Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu 

se iau în considerare. 

 Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se 

sigilează precum şi orice alte semne distinctive care ar permite 

identificarea lucrării atrag după sine anularea lucrării scrise respective. 

 Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu părăseşte sala, 

decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. În 

cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea 

temporară a sălii, acesta este însoţit de către un asistent până la 

înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat 

rezolvării subiectelor nu va fi prelungit. 

 Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii trebuie să folosească numai 

cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi 

a desenelor trebuie să folosească numai creion negru; pentru proba de 

matematică şi geografie candidaţii pot să utilizeze instrumentele de 

desen . 
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