
CONCURSUL DE CHIMIE „RALUC RÎPAN” 
 – Etapa județeană –  

18 mai 2019 
 

ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR 
 

 

 Concursul de chimie „Raluca Rîpan” se adresează elevilor din clasa a VII-a. 

 În cadrul etapei județene elevii vor susține câte o probă teoretică, cu durata de 3 
ore. 

 Proba scrisă din cadrul etapei judeţene a Concursului de chimie „Raluca Rîpan” 
– etapa județeană 2019 începe la ora 9.30. 

 Accesul elevilor în săli este permisă până la ora 9.00 pe baza C.I. sau a 
carnetului de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs. 

 Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de surse de informare: 
manuale, culegeri, tabele periodice, caiete etc. De asemenea, se interzice accesul în 
sala de concurs cu telefoane mobile. 

 Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile. 

 Pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau alte 
mijloace electronice de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine 
eliminarea din concurs. 

 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. 

 Candidații eliminați din concurs pierd dreptul de participare la competițiile 
școlare din anul școlar următor.  

 Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim 
prevăzut de metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 
rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de concurs cel mai devreme după o oră şi 
jumătate de la distribuirea subiectelor în săli. 

 În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, 
fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. 

 În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea 
temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala 
de concurs; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi 
prelungit. 

 


