
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu  Admitere clasa a V-a 2022-2023 

Prevederi care vizează organizarea și desfășurarea corectă a probelor din cadrul 
examinării elevilor pentru înscrierea în anul școlar 2022-2023 în clasa a V-a cu 

program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL 

1. Se interzice elevilor să introducă în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și 

orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare, manuale, cărți, dicționare, culegeri, 

formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate etc., ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete 

și altele asemenea, elevii având obligația de a lăsa obiectele menționate părinților/persoanelor 

care i-au însoțit. 

2. Se interzice elevilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau 

încălțăminte, în penare și altele asemenea 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 pentru 

rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți elevi/persoane 

din unitatea de învățământ sau cu exteriorul.  

3. Se interzice elevilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau 

încălțăminte, în penare și altele asemenea 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 elevi etc., care ar putea fi utilizate pentru 

rezolvarea subiectelor. 

4. Se interzice elevilor 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, pentru comunicare între elevi sau cu 

exteriorul. 

5. Încălcarea regulilor menționate la punctele 2-4 va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar 

elevii 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 elevi sau 

de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din 

lucrările scrise. 

6. Elevii eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu mai au dreptul să participe 

la proba/probele următoare și nu vor fi înscriși în clasa a V-a la CNGL. Pentru elevul care a 

fraudat/a avut intenția de a frauda, președintele comisiei testului corespunzător încheie și 

înregistrează un proces-verbal în care prezintă în detaliu situația constatată, inclusiv cum a fost 

dovedită frauda/tentativa de fraudă. Procesul-verbal de constatare a fraudei/tentativei de 

fraudă se semnează obligatoriu de președintele comisiei testului corespunzător și de profesorii 

asistenți care au participat la proba la care elevul a fraudat/a avut intenția de a frauda, iar o 

copie a acestuia se înaintează sub semnătură/se trimite cu confirmare de primire părinților 

elevului în cauză. 
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