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Pasul 1 – Scanarea lucrărilor
Pentru scanarea lucrărilor, folosiți scanerul IRIScan Desk Pro, instalat în prealabil pe computerul din sălile
de examen.



Așezați scanerul pe catedră, conectați-l la computer și porniți-l.
Verificați luminozitatea încăperii și, dacă este necesar, porniți ledurile scanerului.



Setările necesare sunt:
1. Book
2. Cropping: straight fitting
3. Scan interval: manual
4. Edge fixing: bifat
5. Finger hiding: bifat
6. Output format: pdf
7. Image settings: color
8. Prefix: sala de examen și numărul de ordine al elevului din lista sălii, separate cu liniuță și cu
o liniuța la final. De exemplu pentru sala 2 de examen și elevul cu numărul 7, codul pentru
prefix va fi s2-7-(aplicația va completa automat un număr de ordine de forma 000x)
9. Sort by: serial number (vă va ajuta să știți câte lucrări ați scanat).
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10. Creați un nou folder pe desktop, apăsând butonul
.
11. Numiți folderul după denumirea probei pentru care scanați lucrări. După încheierea operației
de scanare și încărcare a lucrărilor pe platformă, veți șterge obligatoriu acest folder din
computer (atât de pe desktop cât și din Recycle bin/Coș de gunoi).
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Lucrarea se scanează cu prima pagină nesecretizată, cu colțul din dreapta desfăcut. Dacă lucrarea
are mai multe pagini cu colț (în cazul examenului de bacalaureat), acestea se vor scana secretizate.
Platforma elimină prima pagină a lucrării, cea care se scanează nesecretizată.
Vă rugăm să informați candidații să nu utilizeze prima pagină pentru rezolvarea de subiecte!
12. Încadrați lucrarea în spațiul dedicat al scanerului, cu prima pagină în sus. Apăsați butonul
Scan pentru a începe scanarea.
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Scanați câte 2 pagini. Așteptați ca scanarea să se finalizeze pe ambele pagini. Acest lucru se poate
observa aici, sub forma unei linii mobile care „parcurge” paginile.

13. Pentru a salva fișierul rezultat, apăsați butonul Export.
14. Alegeți Do not merge (Flip right page).
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Fișierul rezultat în urma scanării va avea 2 pagini negre în plus față de lucrare: prima și ultima.
Verificați că pe parcursul scanării documentului paginile sunt întregi și lizibile.
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Dacă sunt pagini care nu se văd bine, ștergeți-le apăsând butonul Coș și scanați din nou lucrarea.
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Pasul 2- Încărcarea lucrărilor pe platformă
Accesați https://examene.edu.ro/
1. Introduceți adresa de email aferentă sălii, primită de la comisia de examen.
2. Introduceți parola.
3. Apăsați butonul Login.
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4. Accesați pagina Probe.
5. Selectați proba pentru care doriți să încărcați lucrări.

4
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6. Căutați elevul după CNP-ul său. De regulă sunt suficiente ultimele 6 cifre ale CNP-ului. Platforma va
reduce numărul de rezultate pe măsură ce introduceți cifrele.
7. Verificați numele elevului și codul, apăsați butonul
pentru a încărca lucrarea.
(După încărcare cifra 0 se modifică în 1. Astfel aveți confirmarea că lucrarea a fost încărcată).
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8. Selectați, din computer, din folderul creat la Pasul 1- punctul 10, lucrarea pe care doriți să o încărcați.
9. Apăsați butonul Deschidere/Open.
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10. Completați numărul de pagini al fișierului pdf pe care îl încărcați. Verificați numărul de pagini în fișierul
rezultat în urma scanării.
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11. Apăsați butonul Adaugă. Dacă numărul de pagini al fișierului pdf este egal cu numărul de pagini introdus
în casetă, veți primi mesajul Proba a fost modificată cu succes.
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12. Dacă numărul de pagini al fișierului pdf nu este egal cu numărul de pagini introdus în casetă, veți primi
mesajul Fișierul nu este unul valid. Fișierul nu va fi încărcat în platformă și este nevoie să reluați procesul
de la punctul 8.
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13. Elevii/candidații absenți trebuie marcați în platformă.
Căutați în lista de elevi/candidați numele celui absent și dați clic pe butonul

pentru a-l marca.
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14. Confirmați faptul că elevul va fi marcat ca absent.
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Atenție: Elevii/candidații absenți trebuie marcați și în aplicația informatică EVNAT-2022 / BACALAUREAT2022.
15. Elevii/candidații eliminați din examen trebuie marcați în platformă. Pentru elevii eliminați nu se va
încărca nicio lucrare. Căutați în list de elevi/candidați numele celui eliminat și dați clic pe butonul
pentru a-l marca.
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16. Confirmați faptul că elevul va fi marcat ca eliminat.
Atenție: Elevii/candidații eliminați trebuie marcați și în aplicația informatică EVNAT-2022 / BACALAUREAT2022.
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Pasul 3 – Verificarea lucrării
După încărcare, verificați din nou numele elevului, CNP-ul și deschideți fișierul încărcat pentru a vă
asigura că în platformă este corectă asocierea între lucrare și elev. Platforma elimină primele 2 pagini ale
fișierului încărcat, astfel încât lucrările să fie anonimizate în momentul evaluării.

După încărcarea tuturor lucrărilor și verificarea corectitudinii acestui lucru pentru fiecare candidat,
ștergeți folderul creat pe Desktop și ulterior din Recycle bin/Coș de gunoi!

Succes!!
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