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ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 

PRECIZĂRI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE 

  

Centrul special: Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța 
 

Desfășurarea probei scrise  15 octombrie 2021 între orele 10,00-12,00 

Accesul candidaților în săli 9,00-9,30 (pe baza actului de identitate). 

 

Pe toată durata prezenței în centrul de concurs se vor respecta măsurile de prevenire a răspândirii virusului 

SARS-CoV 2. 

Candidaților le este interzis accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte 

materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță. 

Materialele interzise vor fi predate la sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se 

desfășoară proba scrisă. 

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei ciorne, 

notițe, sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 

Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă. 

Fiecărui candidat i se va distribui o singură foaie tipizată (de concurs). Candidatul completează informațiile 

din chenarul existent pe pagina a III-a a foii de concurs, înainte de distribuirea în săli a testului standardizat. Pagina 

respectivă NU se sigilează/secretizează. 

Candidații care nu sunt prezenți în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd 

dreptul de a participa la concurs. 

Fiecare item are un singur răspuns corect. 

Pentru fiecare item, răspunsul considerat corect de către candidat va fi marcat prin umplerea pătratului 

corespunzător (ex. Răspunsul corect -        ).  

Candidații vor folosi doar pix de culoare albastră sau neagră care nu se șterge. 

După finalizarea rezolvării testului standardizat, dar nu mai târziu de 120 de minute, fiecare candidat predă 

foaia de concurs și ciorna responsabilului de sală și semnează în borderoul tipizat. 

După ce semnează în borderoul de predare-primire, candidatul rămâne în sală în vederea participării la 

etapa de evaluare a testului. 

În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre 

supraveghetori, până la înapoierea în sala de concurs; în această situație timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi 

prelungit. 

Candidatul care se retrage din proprie inițiativă poate solicita anularea testului, pe baza unei declarații, 

predă testul și părăsește sala după cel puțin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, testul grilă nu 

este evaluat, iar candidatul respectiv este considerat retras. La finalul rezolvării testului standardizat, fiecare 

candidat predă testul și foaia de concurs responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare – primire și 

rămâne în sală în vederea participării la etapa de evaluare a probei. 

Testul standardizat este evaluat în prezența candidatului și a doi martori aleși din candidații din sală. 

În situația în care, candidatul care a susținut testul și l-a predat, dar nu se prezintă la etapa de evaluare, acesta nu va 

fi evaluat, nerespectându-se prevederile art.12, alin. (1), lit. a) din metodologie, borderoul de notare fiind semnat de 

membrii comisiei de concurs, de cei doi martori, de observatori, iar rubricile Semnătura candidatului și Rezultat se 

completează cu mențiunea Absent la evaluare. 

Tentativa de fraudă sau frauda atrag după sine eliminarea candidatului din concurs și pierderea dreptului 

acestuia de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare și control în învățământul preuniversitar, pentru o perioadă 

egală cu aceea a două mandate. 

 


