Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Argeş
În atenţia
 Doamnei/ Domnului Director
 Candidaţilor înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2017
Referitor la: precizări privind Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2017
Prin prezenta, vă facem cunoscut că proba scrisă a Examenului Naţional de Definitivare în
învăţământ se desfăşoară pe data de 20 aprilie 2017, la Liceul Tehnologic “ASTRA”- Piteşti, str. Nicolae
Dobrin, nr.3.
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.CŞ nr.
5087/31.08.2016
Art. 22
(1) Proba scrisă se desfăşoară în centrele de examen la data prevăzută în Calendar începând cu
ora 1000, durata de redactare a lucrării fiind de 4 (patru) ore;
(3) Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 800 - 845, 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, obecte sau
materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de
calcul, telefoane mobile sau alte mijloace care intermediază/facilitează

comunicarea la distanţă.

Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de
intrarea în sala de examen.
(5) Candidații care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora
menționate la alin. (4) sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt
depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei
de examen, situație în care asistenții supraveghetori sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal.
ART. 25
(3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate 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 examenul în sesiunea respectivă.

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
(2) Înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerinţele
subiectului în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte 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. Candidaţii eliminaţi pierd
dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare. 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.
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