
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE 

  

Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a (EN08)  

INFORMAȚII UTILE PENTRU ELEVI  

  

 Atenție!!!!   

 Elevii absenți la prima probă nu mai pot participa la următoarele probe.   

  

1. Elevii sunt aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică. 

2. În timpul desfăşurării EN08, asistenţii nu dau elevilor nicio indicaţie referitoare la rezolvarea subiectelor, 

nu discută între ei şi nu rezolvă subiectele; de asemenea, asistenţii nu permit nici unei alte persoane să dea 

candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor, să furnizeze acestora materiale care conţin 

rezolvarea parţială sau integrală a subiectelor sau să încalce în vreun fel prevederile legislative.    

3. Asistenţii nu permit elevilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul, să schimbe între ei lucrările 

sau ciornele şi sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări a metodologiei.   

4. Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, 

sacoşe, poşete şi alte asemenea obiecte, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de 

depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ  în acest scop.  

5. Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate în legislaţie în sala stabilită de comisie în acest 

scop nu sunt primiţi în examen.   

6. Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de 

îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile 

de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, 

însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea 

subiectelor.  

7. Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care 

permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi 

utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.  

8. Încălcarea regulilor menţionate mai sus va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi 

sunt 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 materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.   



9. Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea 

scrisă.  

10. Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de 

organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi prevederile legislative şi le solicită să predea 

toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de 

examen.  

11. După parcurgerea paşilor de instruire, candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile 

legislative şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate are drept consecinţă măsurile 

menţionate.   

12. Probele EN08 încep la ora 9.00, moment în care, în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conţin 

subiectul/broşura multiplicat/-ă; accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte 

de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.  

13. Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute din momentul în care s-a  

încheiat distribuirea subiectelor/broşurilor fiecărui elev; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este 

de 120 de minute (două ore) şi începe după completarea casetei de identificare.   

14. Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală şi niciun elev nu poate părăsi 

sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se află în sală în 

momentul distribuirii subiectelor, pierd dreptul de a mai susţine EN08 în sesiunea respectivă (rezultă că 

elevii care lipsesc la prima probă, nu vor mai fi primiţi la probele următoare).   

15. În cazuri excepţionale, dacă un elev se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul 

dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de clasă. În această situaţie, timpul alocat rezolvării subiectelor 

nu va fi prelungit.   

16. Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea 

subiectelor, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.   

17. 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.  

18. Pentru itemii obiectivi nu sunt prevăzute spaţii de rezolvare; candidatul rezolvă subiectele pe ciorne şi scrie 

răspunsul corect în broşură. Broşura conţine, la final, pagini suplimentare liniate, pe care candidatul le poate 

folosi în vederea finalizării răspunsurilor ce necesită redactare, în cazul în care spaţiul alocat nu a fost 

suficient sau a greşit şi doreşte să reia rezolvarea.  



19. La proba de limba română şi/sau maternă, un răspuns completat în căsuţa de răspuns poate fi corectat prin 

tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuţă şi scrierea în dreapta căsuţei a literei asociate răspunsului 

considerat corect, conform modelului prevăzut în Anexa 1.  

  
  

20. La proba de limba română şi/sau maternă, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opţiuni poate fi 

corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X şi marcarea cu X a răspunsului considerat corect, 

conform modelului prevăzut în Anexele 2 şi 3 .  

  

  



21. La proba de limba română şi/sau maternă sunt permise subilinierile pe text cu creion sau stilou/pix de 

culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea 

propoziţiilor în frază.   

22. Elevii care doresc să corecteze o greşeală o taie cu o linie orizontală şi completează, alături, răspunsul 

considerat corect.  

23. La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin 

tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect, conform modelului prevăzut în  

Anexa 4   

  

24. La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură şi completarea figurilor cu creion 

sau stilou/pix de culoare albastră.  

25. La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare 

albastră) în spaţiul pus la dispoziţie pentru rezolvarea problemelor  

26. |Pagini liniate sunt distribuite la cererea candidatului, pentru situaţia în care spaţiile din broşură pentru 

redactarea  răspunsului nu sunt suficiente.  

27. Numerotarea paginilor se realizează cu cifre arabe de către profesorul asistent la predarea lucrării de către 

elev, în prezenţa acestuia. Pe prima pagină a broşurii se completează numărul total de pagini primite de la 

elev. Spaţiile rămase libere/necompletate se barează/marchează cu litera Z  

28. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectări numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate 

drept semn de recunoaştere – doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc altă 

broşură. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor 

scrise/broşurilor. Broşura folosită iniţial se anulează pe loc, menţionându-se pe ea „Anulat” şi se semnează 

de către cei doi asistenţi.  

29. La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă 

depăşirea timpului stabilit; trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.   

30. În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un 

procesverbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen. Candidaţii 

aflaţi în această situaţie nu vor fi notaţi la lucrarea respectivă, nu vor mai putea participa la probele 

următoare, vor fi menţionaţi în lista finală ca „eliminaţi” şi nu li se va încheia media finală.  



31. Candidaţii care depun/transmit contestaţii prin mijloace electronice completează şi semnează o declaraţietip 

(a se vedea pe site-ul școlii)  în care se menţionează faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca 

urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. 

Documentul este semnat şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.  

  

  

  

MULT SUCCES!  


