
Comisia Municipiului Bucureşti pentru organizarea şi desfăşurarea EN-2016 

Extras metodologie și din OMECȘ nr. 5081/2015 

 

CENTRUL DE EXAMEN  EVALUARE NATIONALĂ  

LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA 

 

 

EVALUAREA NAŢIONALĂ  2016 

 

 

EXTRAS  
DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE   
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ELEVII CLASEI A VIII-A, 

 IN ANUL SCOLAR 2015-2016 

 

Anexa nr. 2 la Ordinul MECTS nr. 4801/2010 - Art. 17 

(13 ) Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă 
de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi 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. 
 

OMECȘ nr. 5081/31.08.2015 - Art. 9  

      e interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă  n sălile de examen 
ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii av nd obligaţia 
de a lăsa obiectele menţionate  n sala de depozitare a obiectelor personale stabilită 
de comisia din unitatea de  nvăţăm nt  n acest scop.  

      andidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin.      n sala 
stabilită de comisie  n acest scop nu vor fi primiţi  n examen.  

      e interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă,  n sălile de examen, 
asupra lor,  n obiectele de  mbrăcăminte sau  ncălţăminte,  n penare şi altele 
asemenea ori  n băncile  n care sunt aşezaţi  n sălile de examen, orice fel de lucrări  
manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe,  nsemnări, 
rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor.  

      e interzice candidaţilor să aibă,  n sălile de examen, asupra lor,  n obiectele de 
 mbrăcăminte sau  ncălţăminte,  n penare şi altele asemenea ori  n băncile  n care  

 sunt aşezaţi  n sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice 
mijloc electronic de calcul sau de comunicare ce permite conectarea la internet la 
reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru 
efectuarea calculelor, pentru comunicare  ntre candidaţi sau cu exteriorul. 
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      e interzice candidaţilor să comunice  ntre ei sau cu exteriorul, să copieze, să 
transmită materiale care permit copiatul ori să schimbe  ntre ei foi din lucrare, 
ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea 
subiectelor, pentru comunicare  ntre candidaţi ori cu exteriorul.  

      ncălcarea regulilor menţionate la alin.    -    va fi considerată fraudă tentativă 
de fraudă, iar candidaţii respectivi vor fi eliminaţi de la proba respectivă, indiferent 
dacă materialele  obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost 
introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte 
persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele 
interzise ciornele foile din lucrările scrise.  

 (7) Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor 
primi nota    unu  pe lucrarea scrisă respectivă.  

      nainte de  nceperea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile 
metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi 
prevederile alin. (1)-    şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi 
obiecte care, potrivit reglementărilor  n vigoare, sunt interzise  n sala de examen.  

      upă parcurgerea paşilor menţionaţi la alin.    , candidaţii vor semna un 
proces-verbal  n care se regăsesc prevederile alin.    -    şi menţiunea că ştiu că 
nerespectarea regulilor menţionate la alin.    -    are drept consecinţă măsurile 
menţionate la alin.     şi (7).  

 

Preşedinte, 

Prof. Gabriel Stefan ION 

 


