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ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 
 

Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs în data de 26.10.2020, cel mai devreme la orele 

orele 9
30

 şi cel mai tîrziu la orele 9
45

, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte, accesul fiind permis pe 

baza buletinului /cartii de identitate/ adeverinţei de identitate sau paşaportului.   
Candidaţii şi supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile 

sau alte mijloace de comunicare la distanţă.  

Asistenții vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea 

dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din 

concurs a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 

 Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, 

decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare. Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii 

plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.  

Candidaţii se asează câte unul în bancă, în ordine alfabetică. 

Fiecare candidat primeste o coală de hârtie tipizată, pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, 

toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate si completează citeţ celelalte 

date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, 

numai după ce asistenţii din săli au verificat identitatea candidaţilor, după completarea corectă a tuturor 

datelor prevăzute si după ce acestia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.  

În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău si 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. 

Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum si orice alte semne 

distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective. 

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea 

subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.  

 Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră. Se interzice folosirea, în 

timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseste numai hârtia distribuită candidaţilor de către 

asistenţi. 

Candidaţii care doresc să corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontală. În 

cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-si transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul 

stabilit, primesc alte coli tipizate. 

 După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea 

de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu 

sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situaţia în care candidatul a scris în total cinci pagini. Se vor 

numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, 

partea nescrisă fiind barată de către supraveghetori.  

        Accesul candidaţilor în săli se face numai în prezenţa persoanelor care asigură 

supravegherea . 

 Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în 

considerare. 
 

Comisia de concurs 


