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La prima probă scrisă a examenului de evaluare  națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, 

din cei 1622 de candidați au fost prezenți 1544. Nu au existat solicitări pentru subiecte de rezervă și 

nu au fost candidați eliminați din examen.  

Joi, 24 iunie 2021, va avea loc proba scrisă la matematică.   

Reamintim candidaților: 

Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după 

alocarea celor 15 minute dedicate completării casetei cu datele de identificare, conform prevederilor 

din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale. Toate probele scrise sunt 

monitorizate audio-video. 

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală 

sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și 

instrumente de desen la proba de Matematică. 

La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul II poate fi corectat 

prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect; 

La figurile geometrice de la proba de Matematică sunt permise marcajele pe figură și 

completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. La proba de Matematică este 

permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus 

la dispoziție pentru rezolvare. 

Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pun la dispoziția celor interesați 

liniile TELVERDE, pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului de  Evaluare 

Națională 2021: Ministerul Educației – 0800 801 100, I.Ș.J. Giurgiu – 0800 816 246. 

Se vor respecta măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ 

preuniversitar/unitățile conexe în perioada pandemiei de COVID-19, aprobate prin Ordinul nr. 

3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică, cu modificările și completarile ulterioare.  
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