
ROMÂNIA - MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  IAŞI
Str. Nicolae Bălcescu,  nr. 26;   Telefon  0232/ 268014;  Fax  0232/ 267705;

Nr.  ________/12.05.2008

CĂTRE,
Unităţile de învăţământ centre de examen

şi centre de corectare la tezele unice

Având în vedere incidentele apărute în teritoriu cu privire la  modul de desfăşurare a tezelor cu
subiect unic, vă reamintim următoarele:

1. Întregul personal didactic, are obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta întocmai prevederile legale
privind organizarea şi desfăşurarea Tezelor cu subiect unic, la clasele a VII -a şi a VIII-a;

2. Încălcarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea Tezelor cu subiec t unic, constituie
abatere disciplinară;

3. Conform prevederilor art. 20 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a Tezelor cu subiect
unic, aprobată cu O.M.E.C.T. 1867/2007, cadrele didactice care în perioada tezelor furnizează
răspunsuri, falsifică lucrări, manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau
săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a tezelor şi aduc
prejudicii imaginii învăţământului, sunt sancţionate disciplinar, conform Statutului persona lului
didactic, sancţiunile vor fi luate în considerare la acordarea calificativului anual şi, după caz, vor
fi sesizate organele de urmărire penală;

4. Conform prevederilor art. 22 din aceeaşi metodologie, elevii surprinşi având asupra lor materiale
care ar putea fi folosite pentru copiat său mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinşi
copiind în timpul desfăşurării tezelor sau conţinând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea
subiectelor (un elev scrie pe teza altui elev), primesc nota 1. Tenta tiva se pedepseşte în acelaşi
mod. Orice abatere a elevilor, comisă sau dovedită cu probe, se sancţionează conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

5. Conducerea unităţilor de învăţământ, preşedinţii de co misii, comisiile de organizare şi
desfăşurare, au obligaţia de a lua toate măsurile legale care se impun, pentru desfăşurarea în
condiţii normale a Tezelor cu subiect unic şi de respectare întocmai a prevederilor legale în
vigoare;
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