IN ATENTIA CANDIDATILOR !!!
 Accesul candidatilor in sali este permis pe baza buletinului de identitate sau a
certificatului de naster,cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei.
(1) Se interzice candidaţilor la olimpiada de limba si literatura romana (Sectiunea A sau B)
să introducă în sălile de concurs ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea,
candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor
personale stabilită de comisia de organizare în acest scop.
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de
comisia de organizare în acest scop nu vor fi primiți sa sustina proba la care este inscris.
(3) Se interzice candidaţilor la olimpiada de limba si literatura romana să aibă în săli
asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau
în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți,
dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau
lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaţilor să aibă în săli asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau
încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în săli,
telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de
comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi
utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare
între candidați sau cu exteriorul.
(5) Candidații care încalcă regulile menționate la alin (3) și (4) vor fi eliminați din examen,
indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacă au
fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte
persoane.
(6) Înainte de începerea concursului, asistenții prezintă candidaților prevederile
metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a olimpiadei de limba si
literatura romana(sectiunea A sau B) și prevederile alin. (1)-(5) și le solicită să predea toate
eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru olimpiada
de limba si literatura romana (sectiunea A sau B), sunt interzise în sala de sustinere a
probei.
 In timpul desfasurarii probelor candidatii nu comunica in nici un fel intre ei.
 Frauda sau tentativa de frauda atrage dupa sine eliminarea candidatului din cadrul
sustinerii concursului .
 Subiectele rezolvate pe ciorna nu se iau in considerare.

Comisia de organizare,

