
 

IN ATENTIA ELEVILOR! 

 

Art. 34. (1) În cazul probelor scrise, elevilor li se înmânează foile tipizate, care asigură caracterul 

secret al identității participantului, după caz, foi pe care vor elabora lucrarea.  

(2) Profesorii asistenți verifică identitatea fiecărui concurent, prin confruntarea înscrisurilor din 

actul său de identitate, respectiv carnetul de elev cu poză, pentru elevii cu vârsta sub 14 ani, cu 

datele de identificare înscrise pe lucrare și cu lista participanților la olimpiadă.  

(3) După verificarea datelor de identificare, candidatul lipește colțul lucrării, președintele 

semnează pe colțul îndoit al acesteia și secretarul aplică ștampila specială a olimpiadei; la etapele 

anterioare etapei naționale, pe lucrări se va pune ștampila școlii organizatoare/ștampila 

olimpiadei.  

Art. 35. (1) Timpul alocat probei se marchează pe tablă.  

(2) După terminarea timpului alocat elaborării lucrării/produsului, profesorii asistenți primesc 

fiecare lucrare/produs al elevilor, verifică numărul de pagini/caracteristicile produsului, în 

prezența elevilor și le înscriu într-un borderou de predare-primire, certificat de semnăturile 

elevilor și ale profesorilor asistenți.  

(3) Ultimii trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări/ultimului produs.  

Art. 36. (1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, 

notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau 

care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc 

electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, 

instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.  

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de 

concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau 

tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei. 

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin.  

(4) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor. 

Art. 37. Elevii care, în timpul desfășurării olimpiadelor școlare, încalcă normele de conduită 

stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale olimpiadelor școlare sau 

prin alte reglementări în vigoare, vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la 

olimpiadele școlare. 


