Evaluare Nationala 2014 - SIMULARE
ŞCOALA: LICEUL TEORETIC “ION NECULCE”

IN ATENTIA CANDIDATILOR
1. Accesul elevilor în sali este permis, pe baza unui act de identitate (carnet elev, CI, certificate
de nastere), pana la ora 8.30
2. Probele scrise pentru Evaluarea Nationala se desfasoara în intervalul 900-1100.
3. Elevii se aseaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, conform listelor afisate.
4. La ora 900 se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata
5. Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sala si niciun elev nu
poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia.
6. Elevii care nu se afla în sala în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine
Evaluarea Nationala în sesiunea respectiva.
7. În cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este
însotit de unul dintre asistenti, pâna la înapoierea în sala de clasa. În aceasta situatie, timpul
alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.
8. Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra,
iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la
disciplina „Matematica", elevii pot sa utilizeze instrumente de desen.
9. Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie
orizontala. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectari numeroase, greseli care ar
putea fi interpretate drept semn de recunoastere - doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa
depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate
10.
Se interzice elevilor sa patrunda în clasa cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare,
notite, însemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane
mobile si cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare.
Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasa
duce la eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca
materialele interzise au fost folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) a lucrarii elevului
eliminat.
11.
Dupa ce îsi încheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub îndrumarea asistentilor
12.
Dupa încheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru
confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.
13.
În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa va fi eliminate din examen
14.
Candidatii eliminati din examen nu vor fi notati la lucrarea respectiva, nu vor mai putea
participa la probele urmatoare, vor fi mentionati în lista finala ca ”eliminati” si nu li se va
încheia media la Evaluarea Nationala.
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