ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” BISTRIŢA
EVALUARE NAŢIONALĂ 2016

PREVEDERILE METODOLOGIEI PENTRU ELEVI (Art. 17, art. 29;
OMECTS nr. 4801 7 31.08.2010)
Art. 17 - (2) Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 09,00.
(3) Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8,30, în fiecare zi în care se
desfăşoară probele scrise.
(10) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în
sală si niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă si
semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se află în sală în momentul
distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine Evaluarea naţională în
perioada respectivă. În cazuri excepţionale, dacă un elev se simte rău si 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.
(11) Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de
culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si 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.
(12) Elevii care doresc să corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul
gresit cu o linie orizontală. În cazul în care unii elevi, din diferite motive –
corectări numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere
- doresc să-si transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, primesc alte coli
tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de

predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc,
menţionându-se pe ele „Anulat" si se semnează de către cei doi asistenţi.
(18) După ce îsi încheie lucrările, elevii numerotează foile, sub îndrumarea
asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta,
indicând pagina curentă si numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5,
pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate
paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva
rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării,
elevii predau asistenţilor lucrările si semnează pentru confirmarea redării lucrării si
a numărului de pagini.
20) Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii
subiectelor de către fiecare elev. La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii
predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit.
Trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
Art.29.
(1) Elevii surprinsi având asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru
copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind în
timpul desfăsurării Evaluării naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau
comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc
nota 1 la lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepseste în acelasi mod.
(2) În situaţia în care frauda este dovedită după evaluarea lucrării, nota
obţinută prin fraudă se anulează si se înlocuieste cu nota 1.
(3) Orice abatere comisă de elevi si dovedită cu probe, se sancţionează conform
Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar.
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