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COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” 
Str. Avram Iancu, nr. 33, Cluj-Napoca     
Tel.: +40264592951 
E-mail: sincaicn@yahoo.com  

Web: http://www.sincaicj.ro  

Dragi elevi, 

Dragi părinți. 
 

 Cinci aspecte sunt esențiale pentru ca evaluarea națională (EN VIII) să se desfășoare fluent și fără 

riscuri:  

• punctualitatea în ceea ce privește intervalele orare de sosire la școală (este nevoie de timp pentru 

depozitarea bagajelor/obiectelor personale în sălile special amenajate în acest scop, precum și pentru 

realizarea instructajului de către profesorii asistenți, respectiv pentru completarea documentelor de 

examen); 

• păstrarea distanței fizice de cel puțin un metru între persoane, nu doar în incinta colegiului, ci și 

înainte și după desfășurarea probelor scrise, când tendința de a socializa este în mod natural crescută; 

• purtarea corectă a măștii de protecție facială (care să acopere gura și nasul), în permanență; 

• prezentarea cărții de identitate la intrarea în examen; 

• respectarea indicațiilor primite de la personalul școlii: profesori asistenți (supraveghetori), asistenta 

medicală etc. 
 

Reguli de participare la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 
 

 

SOSIREA ELEVILOR 

• Intrarea în curtea colegiului se face exclusiv de pe str. Baba Novac. 

• Elevii vor intra în curte după cum urmează: 

- în intervalul 8,00-8,15: elevii repartizați în sala 36 (traseul verde); 

- în intervalul 8,10-8,20: elevii repartizați în sala 31 (traseul galben). 

• Repartizarea elevilor pe săli se publică pe site-ul colegiului și se afișează la avizierul din 

curtea colegiului. Repartizarea pe săli poate fi diferită pentru fiecare zi de examen! Pentru ziua de 

joi (24 iunie), repartizarea se afișează miercuri (23 iunie). 

• Elevii se vor deplasa pe traseele marcate în curte cu galben sau cu verde, în funcție de sala de 

examen repartizată, pe sensurile indicate de săgeți. 
 

TRASEUL PÂNĂ LA LOCUL OCUPAT ÎN SALA DE EXAMEN 

• Intrarea în școală se face ordonat, păstrându-se în permanență distanța de siguranță între persoane. 

• La intrare, elevii își vor șterge încălțămintea pe covorașul dezinfectant, apoi își vor dezinfecta mâinile 

cu ajutorul dispozitivului prevăzut în acest sens și își vor o lua o mască de protecție nouă din stocul aflat la 

intrarea în clădire. 

• Elevii vor urma apoi traseul stabilit, marcat cu benzi galbene sau verzi la nivelul podelei, în 

funcție de sala de examen repartizată, până la sălile de la etajul I, respectând sensurile de circulație 

indicate de săgeți. Accesul în sălile de examen va fi permis doar după ce candidații își lasă 

obiectele personale (telefon mobil, căști, ceas electronic, geantă, pardesiu, notițe, caiete etc.) în 

sălile de bagaje: sala 32 (pentru elevii din sala de examen 31), respectiv sala 34 (pentru elevii cu 

sala de examen 36).  

• La intrarea în sala de examen, fiecare elev, având asupra sa doar instrumentele de scris și 

actul de identitate, se va așeza pe locul indicat de către profesorii asistenți.  
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MĂSURI PENTRU DESFĂȘURAREA PROBELOR DE EXAMEN 

• Purtarea măștii de protecție este obligatorie, indiferent dacă elevul se află în sala de examen, pe 

traseul înspre/dinspre sală sau înspre/dinspre baie. 

• În fiecare sală de examen există dezinfectant de mâini, care poate fi folosit la nevoie. 

• Candidatul care solicită să meargă la baie va fi însoțit de către un profesor asistent până la 

intrarea în baie și va fi apoi condus de la ieșirea din baie până în sala de examen, fără ca timpul 

alocat redactării lucrării să fie prelungit în astfel de cazuri. Atât la intrarea în baie, cât și la ieșire (după 

spălarea mâinilor cu apă și săpun), elevul își va dezinfecta mâinile cu ajutorul dispozitivului aflat la intrarea 

în baie. Nu este permisă intrarea concomitentă în baie a mai multor elevi, chiar dacă există cabine 

libere. 

• În fiecare sală de examen, ultimii trei elevi elevi rămași în examen pot părăsi sala doar după 

predarea ultimei lucrări. 
 

IEȘIREA DIN SALA DE EXAMEN ȘI DIN ȘCOALĂ 

• Ieșirea din sala de examen se face urmând același traseu semnalizat cu benzi galbene ca la intrare, 

pe sensul de circulație opus, semnalizat corespunzător prin săgeți marcate cu autocolant la nivelul podelei. 

După recuperarea obiectelor personale din sala de bagaje, ieșirea din clădire se face exclusiv pe 

poarta dinspre str. Avram Iancu. 

• La poarta menționată, elevii pot arunca masca de protecție în recipientul cu capac aflat la ieșire, își 

vor dezinfecta mâinile cu ajutorul dispozitivului prevăzut în acest sens și pot primi, dacă solicită, o nouă 

mască de protecție, cu care vor ieși din școală. 
 

 

Mult succes tuturor! 
 

Conducerea Colegiului Național „Gheorghe Șincai” 


