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Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt
În atenţia


Doamnei/ Domnului Director



Candidaţilor înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ,
sesiunea iulie 2018

Referitor la:

precizări

privind Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ,

sesiunea iulie 2018
Prin prezenta, vă facem cunoscut că proba scrisă a Examenului Naţional de
Definitivare în învăţământ se desfăşoară pe data de 18 iulie 2018 la Colegiul Tehnic
Metalurgic- Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 64 A.
Totodată, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele prevederi din Metodologia de
organizare şi desfăşurare a Examenului Naţional de definitivare în învăţământ,
aprobată prin O.M.E.N. nr. 4814/31.08.2017.

ART. 20
(1) Proba scrisă se susţine după finalizarea cursurilor în anul şcolar curent, la data
prevăzută în calendar, în centrele de examen care se stabilesc de către consiliul de
administraţie al inspectoratului şcolar în unităţi de învăţământ care permit organizarea în
aceeaşi clădire a sălilor de examen şi a sălilor în care îşi desfăşoară activitatea comisia de
examen.
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ART. 22
(1) Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 1000, durata de redactare a lucrării
fiind de 4 ore.
(2) /…/
(3) Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00
- 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate
provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de
valabilitate.
(4) Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen,
obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi,
caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care
intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare
afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.
Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor
personale, înainte de intrarea în sala de examen.
(5) Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria
acelora menţionate la alin. (4) sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în
momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă,
prin decizie motivată a preşedintelui comisiei de examen, situaţie în care asistenţii
supraveghetori sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal.
ART. 26
(1) Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră;
desenele/graficele se execută cu creion negru.
(2) Candidaţii pot avea, în sala de examen, dicţionare - pentru disciplinele latină sau
greacă veche - şi planuri de conturi - pentru disciplinele economice.
ART. 27
(1) /…/
(2) Nerespectarea prevederilor procedurii specifice privind secretizarea şi
securizarea lucrărilor scrise, referitoare la înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume
proprii care nu au legătură cu cerinţele subiectului, precum şi la existenţa oricăror altor
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semne distinctive pe foile de examen determină anularea lucrărilor scrise. Candidaţii
care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie
orizontală, iar schemele/desenele, cu o linie oblică.
(3) Candidaţii care, în timpul desfăşurării probei scrise, sunt surprinşi copiind,
primind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din examen,
încheindu-se un proces-verbal în acest sens de către asistenţii supraveghetori sau de către
membrii comisiei de examen. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de
fraudă.
ART. 28
(1) Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe
baza unei declaraţii, predă lucrarea şi foaia cu subiecte şi părăseşte sala după cel puţin o
oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz,
lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu
dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale.
(2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este
însoţit de unul dintre asistenţii supraveghetori până la înapoierea în sala de examen, fără a
beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor.
ART. 30
(1) La finalizarea lucrării, candidaţii predau responsabilului de sală lucrările şi
semnează în borderoul de predare, menţionând numărul de pagini scrise în borderou
şi pe teză, în spaţiul rezervat. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează de către unul
dintre asistenţii supraveghetori cu linie frântă în forma literei "Z", în faţa candidatului. Până la
predarea ultimei lucrări, în sală rămân cel puţin 3 candidaţi.
(2) Ciornele şi foaia cu subiecte se predau separat responsabilului de sală, odată cu
lucrarea; ciornele nu sunt luate în considerare în evaluarea lucrării şi la eventualele
contestaţii.
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ART. 33
(1) În scopul asigurării egalităţii de şanse, candidaţii cu deficienţe beneficiază, la
cerere, de adaptarea prevederilor metodologice prin următoarele măsuri specifice, pe
care comisia de examen le aplică, după caz: utilizarea sistemului Braille de către candidaţii
nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual de către candidaţii cu deficienţe de auz,
mărirea timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidaţii cu deficienţe vizuale
grave, asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi, realizarea probei
scrise prin dictarea conţinutului acesteia de către candidatul cu deficienţe către un
supraveghetor de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă.
(2) Comisia naţională este informată asupra soluţionării situaţiilor privind candidaţii cu
deficienţe şi poate decide orice alte măsuri speciale, în afara celor prevăzute explicit de
prezenta metodologie, acolo unde situaţia o impune.

Președinte
Comisia Județeană pentru Examenul Național de Definitivare în învățământ
Sesiunea iulie 2018
Florica GRECU

Vicepreședinte
Comisia Județeană pentru Examenul Național de Definitivare în învățământ
Sesiunea iulie 2018
Gabriela ŞERBAN
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