PRECIZARI IMPORTANTE PRIVIND SUSȚINEREA
EXAMENULUI DE DEFINITIVAT 2017
EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT-2017,
SE DESFĂȘOARĂ PE DATA DE 20 APRILIE 2017,
LA ȘCOALA GIMNAZIALA ”CTIN GH. MARINESCU” GALAȚI

Intrarea candidaților în săli este permisă în intervalul 8,00-8,45.
LISTELE CUPRINZÂND REPARTIZAREA ALFABETICĂ A
CANDIDAȚILOR SE AFLĂ LA SEDIUL UNITĂȚII ȘCOLARE
ORGANIZATOARE
(ȘCOALA GIMN.AZIALA ”CTIN GH. MARINESCU” GALAȚI)
ȘI PE SITE-UL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
(pagina perfecționare):
http://www.isj.gl.edu.ro/

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
 Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, în intervalul ora precizat
de metodologie.
 Sălile de examen și centrul de examen sunt supravegheate audio-video, conform procedurii
MEN.
 Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe,
însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc
electronic de calcul sau de comunicare. Candidaţii care susţin examenul la disciplina limba latină
sau limba greacă veche pot avea dicţionare iar cei de la specializarea economie, administrativ, poştă
pot avea planuri de conturi.”
 Pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de
calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen.
 Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen
duce la eliminarea din examen a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite
sau nu.
 Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut de
prezenta metodologie pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme
după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.
 În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să
depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

 În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el
este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul
alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit (art. 26, alin. 2).
 În conformitate cu art. 28, alin.(2), „subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiecte
fotocopiate nu se iau în considerare”.
 Conform art. 25, alin.(3) , „candidaţii care au fost surprinşi copiind, primind sau transmiţând
soluţii sunt declaraţi eliminaţi din examen. Candidaţii eliminaţi pierd dreptul de înscriere la
examenul de definitivat în sesiunea imediat următoare. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice
tentativă de fraudă”.
• Conform art. 25, alin. (2), înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii care nu au
legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum și alte semne distinctive
pe foile de examen ori pe ciorne determină anularea lucrărilor scrise”.
 Conform art.24, alin (1), „pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală
sau pix de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor/graficelor şi a desenelor folosesc
numai creion negru”.
 Conform art. 26, alin (2), „Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita
anularea lucrării pe baza unei declaraţii, predă lucrarea și foaia cu subiecte şi părăsește sala după
cel puţin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte”.

