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Calendar, program, instrucțiuni și atenționări pentru candidați 

Calendar: 

22 iunie 2021 Limba și literatura română – probă scrisă 
24 iunie 2021 Matematica – probă scrisă 

29 iunie 2021 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00) 
29 iunie 2021 Depunerea contestațiilor (orele 16:00-19:00) 

30 iunie 2021 Depunerea contestațiilor (orele 08:00-12:00) 
30 iunie – 
4 iulie 2021 

Soluționarea contestațiilor 

4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 

Program: 

- Candidații se vor prezenta la școală la ora 08:00 (VIII A), respectiv la ora 08:15 (VIII B) pentru 
depozitarea obiectelor personale interzise în sălile de examen. Sala de depozitare a obiectelor 
personale: sala 64, et. II, Corp A. 

- Candidații se vor prezenta în sălile de examen până la ora 08:30. Toate sălile de examen sunt la 
etajul II, Corp A. Fiecare probă scrisă începe la ora 09:00. Timpul de lucru pentru completarea 
casetei de identificare este de 15 minute. Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă 
este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare. 

- Nu se admit întârzieri. Candidații care nu sunt în săli în momentul deschiderii plicului cu subiecte 
pierd dreptul de a mai susține Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul 
școlar 2020-2021. 

Instrucțiuni: 

- Candidații vor respecta regulile și instrucțiunile privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor 
cu SARS-CoV-2. 

- Candidații se așază în banca atribuită în lista de repartiție (băncile sunt numerotate cu etichete). 
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere/certificatul de 

naștere în copie certificată de școală „conform cu originalul” și instrumente de scris. 
- Se utilizează numai pastă/cerneală de culoare albastră și creion cu mină neagră conform 

instrucțiunilor primite în sală. La proba scrisă la matematică se pot utiliza instrumente de desen. 

Atenționări: 

- Respectați întocmai prevederile metodologice din OMEC nr. 5455/2020 legate de organizarea 
și desfășurarea corectă a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a – afișate la avizier, 
pe ușile sălilor de examen și prelucrate de profesorii asistenți. 

- Depozitați în sala 64, et. II, Corp A toate obiectele personale interzise în sălile de examen și 
păstrați bonul de ordine primit. 

- Holurile, sala de depozitare a obiectelor personale și sălile de examen sunt supravegheate 
audio-video. Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și 
acordarea notei 1 (unu) la proba respectivă. 

- Candidații care nu se prezintă la una dintre probele scrise sunt declarați „eliminați”, după caz, 
nu sunt primiți la proba următoare și nu li se va calcula media la Evaluarea Națională pentru 
absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021. 

Succes! 
Președinte Comisia din unitatea de învățământ pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a de la 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, pentru anul școlar 2020-2021 
Director, prof. dr. Gabriel Octavian Negrea 
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