
Prevederi metodologice privind accesul elevilor în sălile de examen (OME nr. 5149/2021) 

Art. 7 (1)  Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen 
ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa 
obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din 
unitatea de învățământ - centru de examen în acest scop. 
(2)  Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie 
în acest scop nu sunt primiți în examen. 
(3)  Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în 
obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în 
care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, 
formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., 
care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 
(4)  Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte 
sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de 
examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de 
comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate 
în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți 
candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu 
exteriorul. 
(5)  Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită 
materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte 
materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 
(6)  Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar 
candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele 
interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, 
de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis 
materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc. 
(7)  Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) 
pe lucrarea scrisă. […] 

Art. 8 (1) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut 
pentru rezolvarea subiectelor, conform prevederilor art. 17 alin. (23) din Metodologia de 
organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, 
aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, pot 
părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise. 
(2) La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele. 

Reguli elaborare lucrare scrisă: 

- Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și 
a desenelor se poate folosi și creion cu mină neagră. 

- Este interzisă folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile 
distribuite de profesorii asistenți. 

- La proba scrisă la Matematică se pot folosi instrumente de desen. 
- La completarea colțului secretizat se folosesc numai litere majuscule. 

Președinte Comisia de organizare a simulării naționale CNGL Sibiu, 
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