
 
 
 

 
În atenția elevilor înscriși la examenul Evaluare Națională 2020 

 

 Accesul elevilor este permis în intervalul 7h30 min – 8h30 min; 

  Pentru a evita aglomerația la intrarea în centrul de examen se va respecta graficul 
transmis la instruire( cu mici modificări): 
- Elevii navetiști Lețcani:7h50min ( în stație la 7h45min); 
- Elevii navetiști Bogonos: 7h50min ( în stație la 7h 40min); 
- Elevii navetiști Cucuteni/Prietenia: 7h55min (în stație la 7h45min); 
- Elevii navetiști Avicola: 8h05 min( în stație la  8h); 

La aceeași oră vor fi prezenți și elevii navetiști care se deplasează cu autoturism 
proprietatea părinților 

- Elevii din localitatea Lețcani ( care nu circulă cu microbuzul școlar) vor fi prezenți 
în intervalul 8h-8h25min; 

- Elevii din localitatea Cogeasca vor fi prezenți În intervalul 8h-8h25 min 

 După ora8h30min nu este permis accesul în sala de examen; 

 La triajul epidemiologic, elevii vor prezenta declarația părintelui (completată și 
semnată);  

 Elevii vor avea asupra lor, în sala de examen: 
-  cartea de identitate/certificate naștere; 
-  pix/stilou cu cerneală de culoare albastră; 
-  instrumente geometrice/creion (proba de matematică); 

 Dacă un elev prezintă un document medical semnat/parafat de medic 
specialist/medic de familie prin care se confirmă afecțiuni ale căilor respiratorii, 
atunci i se va permite participarea la proba scrisă a examenului, fără mască; la 
intrare în sala de examen, la predarea tezei, la ieșirea din sala de examen și acești 
elevi vor purta masca medicală; 

 Dacă  în ziua  susținerii probei, temperatura măsurată  la triajul epidemiologic 
depășește 37,3˚C, atunci se repetă măsurarea acesteia de 3 ori, la un interval de 2-5 
minute; dacă se constată menținerea acestei valori și/sau prezența altor simptome 
respiratorii, elevilor nu li se va permite accesul în centrul de examen iar probele vor 
putea fi susținute în etapa specială; în acest caz medicul școlar și comisia de examen 
hotărăsc anunțarea familiei cu privire la situația descrisă; 

 Dacă în timpul desfășurării probei, elevul prezintă  anumite probleme medicale, care 
nu sunt simptome ale bolii COVID, va fi anunțat cadrul medical care asigură asistența 
medicală în centrul de examen și acesta va lua decizia pentru modalitatea 
desfășurării în continuare a examenului; elevul poate fi transferat în sală de rezervă, 
pregătită în acest sens, astfel încât să-și continue examenul fără însă a se modifica 
durata acestuia; 

 Accesul autoturismelor în curtea școlii este interzis!  
Excepție: microbuzul școlar, autoturisme ale membrilor comisiilor de examen 
(județeană, centru de examen). 

 
Mult success! 
 

Președinte comisie,  
Prof. Marina Duduman 


