
COLEGIUL NAŢIONAL TRAIAN LALESCU REŞIŢA 
SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASELOR A VII-A şi A VIII-A, SESIUNEA 2019 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 

Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VlII-a, 

cuprinsă în Anexa 2 a OMECTS nr. 4801/31.08.2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru elevii clasei a Vlll-a: 

■ 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 desfăşoare probele scrise, având asupra lor CARTEA DE 

IDENTITATE/CERTIFICATUL DE NAŞTERE; 

■ elevii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor 

afişate; 

■ durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii 

subiectelor de către fiecare elev; 

■ 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 pentru predarea acesteia; 

■ elevii care nu se află în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a 

mai susţine examenul de Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a 

în sesiunea respectivă; 

■ în cazuri excepţionale, dacă un elev se simte rău şi solicită părăsirea 

temporară a sălii este însoţit de unul dintre asistenţi până la înapoierea în 

sala de clasă; timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit; 

■ 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 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; 

■ 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. 

Preşedintele comisiei din centrul de examen/centrul de comunicare 
 


