
ANUNŢ PENTRU ELEVII CLASELOR a VIII-a 
 
 In vederea bunei desfăşurări a Evaluarilor Naţionale: 
 

1. Vor fi prezenţi la şcoală în ziua desfăşurării probei de examen  la ora 8.00. Zilele de examen sunt 22.06 

(marţi) şi 24.06 (joi). 

 

2. Accesul în sǎlile de examen se va face cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv 
pânǎ la ora 8.30, conform ordinii afişate pe listele de la intrare în şcoală, pe site-ul şcolii şi de  pe  sălile de 
clasă. 

 

3. Elevii trebuie să aibă asupra lor documente de identitate (C.I./ copie certificat de naştere sau  carnet de 
elev vizat pe anul şcolar în curs). 
 

4. Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, 
sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de 
depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în 
acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate  în sala stabilită de comisie în acest 
scop nu sunt primiți în examen. 
 

5. Fiecare probã de examen durează 120 min din momentul primirii subiectelor de cǎtre elevi şi se desfãşoară 
în intervalul 900- 1100 . Cele 120 minute se vor calcula după completarea informaţiilor din caseta de 
identificare.     
 

6. In sălile de examen sunt montate camere de luat vederi.  
 

7. Elevii merg la toaletă înaintea începerii probei (în timpul probei nu au voie să părăsească sala de clasă decât 
dacă predau tezele). 

 

8. Se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar 
putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic, de calcul sau de 
comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referiotare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă 
duce la eliminarea elevului din clasă de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au 
fost folosite sau nu. 

 

9. Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală şi niciun elev nu poate părăsi 
sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se află în sală în 
momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine teza în perioada respectivă 

 

10. Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru 
executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. 

 

11. Trebuie să folosească numai hârtia distribuită de asistenţi. 
 

12. La probele scrise subiectele vor fi sub formă de broşură capsată în trei locuri (jos, sus şi mijloc). Elevii pot 
solicita foi suplimentare care vor fi capsate de broşură în alte două locuri. Broşurile se predau la finalul 
probelor şi nu rămân la candidaţi. Subiectele rezolvate pe ciornă nu se iau în considerare. 

 

13. Elevii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.  
 

14. Numerotarea paginilor se realizează la final de către asistentul de sală în prezenţa elevului. 
 

15. Lucrărilevor fi ştampilate în interior (după modelul notarial – la mijloc, jumătate pe pagina din dreapta şi 
jumătate pe pagina din stânga). 

 



16. Elevii au obligaţia de a păstra liniştea în timpul desfăşurării tezelor cu subiect unic, de a nu comunica cu 
ceilalţi elevi şi de a nu folosi materiale interzise de prezenta metodologie. 

 

17. Elevii surprinşi copiind în timpul desfăşurării tezelor, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte 
menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la teza respectivă; tentativa de fraudă 
se pedepseşte în acelaşi mod.  

 

18. La expirarea celor 120 minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă 
depăşirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. 

 
19. Se interzice cu desǎvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau 

bǎneşti de la elevi, de la pǎrinţii acestora sau de la orice persoanǎ care are rude în rândul elevilor, fonduri 
care au ca destinaţie asigurarea a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitǎţile de 
învǎţǎmânt. 

 
20. 29 iunie 2021 afişarea rezultatelor (până la ora 14.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 19.00). 

Depunerea contestaţiilor se face la secretariat de către părinte prin completarea unei cereri tipizate.  
 

21. Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că 
au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota 
inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către 
părinții/reprezentanții legali al acestuia. 
 

22. 4 iulie 2021 afişarea rezultatelor finale după contestaţii. 
 

23. Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul de Evaluare Naţională se face anonimizat, utilizându-se 
codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care se distribuie elevilor, pe bază 
de semnătură, la prima probă susţinută de aceştia.  
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