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RAPORT 

privind organizarea și  desfășurarea examenului de EVALUARE NAŢIONALĂ pentru 

absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2020-2021,  

În județul  Botoșani organizarea și desfășurarea examenului de evaluare națională s-a realizat 

în conformitate cu următoarele documente: 

◼ LEGEA Educației Naționale nr.1 / 2011;  

◼ Metodologia de organizare și  desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a 

VIII-a cuprinsă în anexa 2 a ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și  

sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea și  desfășurarea evaluării naționale 

pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 657 bis din 23.09.2010 

◼ O.M.E.C. nr. 5455/ 31.08.2020 privind organizarea și  desfășurarea Evaluării Naționale 

pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021; 

◼ Metodologia de organizare și  desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a 

VIII-a, în anul școlar 2010-2011, Anexa nr. 2 la OMECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu 

modificările și  completările ulterioare; 

◼ Ordinul comun MEC-MES nr. 3235/4.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare 

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

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

◼ Proceduri elaborate de către Ministerul Educației prin Direcția Generală Învățământ 

Preuniversitar; 

Constituirea și  organizarea comisiei județene 

În județul Botoșani organizarea și  desfășurarea examenului de evaluare națională  a fost 

coordonat de către Comisia Județeană, constituită prin decizia nr. 826 din 17.05.2021,  având 

drept președinte pe doamna Inspector Școlar General Adjunct, prof. dr. Ada Alexandrina 

MACOVEI. 

Organizarea centrelor de examen și  de evaluare  

Comisia județeană a constituit 102 centre de examen și  5 centre zonale de evaluare, în 

municipiul Botoșani  în care s-au evaluat lucrările elevilor din județul  Neamț (județ de origine).   

 Înscrierea candidaților 

  Candidații s-au înscris în termenul prevăzut de calendarul examenului de evaluare 

națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 2021, conform procedurii de înscriere. Numărul total 

al elevilor înscriși  a fost de 3227. 

Elevi cu situații speciale 

 La nivelul județului Botoșani, s-a respectat legislația cu privire la adaptarea condițiilor de 

examen în cazul candidaților cu cerințe educaționale speciale.  

A existat un număr de 10 cazuri speciale aprobate de Comisia Județeană și 1 caz pentru 

care a existat aprobat din partea Comisiei Naționale 

Constituirea comisiilor din centrele de examen și  din centrele zonale de evaluare 

Comisia județeană, a solicitat propuneri din partea unităților de învățământ  privind 

componența comisiilor din centrele de examen și  din centrele zonale de evaluare, realizând o 

bază de date standardizată, unitară. 
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Nominalizarea persoanelor care au făcut parte din comisiile din centrele de examen 

pentru Evaluarea Naționala s-a realizat  prin decizie a inspectorului școlar general, cu 48 de ore 

înainte de data stabilită pentru susținerea probelor de examen. 

Comisiile din centrele zonale de evaluare s-au constituit prin tragere la sorți a persoanelor 

înscrise, conform precizărilor metodologice, în ședință publică, organizată în data de 19.06.2021. 

IȘJ Botoșani a stabilit sarcinile specifice fiecărui membru al Comisiei județene de organizare a 

Evaluării Naționale, respectiv canalul de sesizare a fraudelor, a tentativelor de fraudare a 

examenului Evaluării Naționale a elevilor clasei a VIII-a prin numărul de TelVerde Național 

(0800801100) și TelVerde Județean (0800816231). Numărul TelVerde a fost afișat în toate 

centrele de examen și  în centrele zonale de evaluare. 

Circulația informației 

Pentru buna desfășurare a examenului, au fost transmise, atât în cadrul reuniunilor 

manageriale, cât și  prin canalele de comunicare ale I.S.J. Botoșani cu unitățile de învățământ 

(adrese de e-mail personalizate pentru fiecare centru de examen), în toate școlile din județ 

informațiile necesare privind arondarea şcolilor la unitățile de învățământ în care se susțin 

probele scrise.  

 Au fost transmise pe adresele de e-mail create, toate informațiile necesare pentru buna 

desfășurare a examenului, atât pentru centrele de examen/comunicare cât și  pentru centrele 

zonale de evaluare. 

Coordonarea dotării școlilor cu logistica necesara pentru buna desfășurare  a examenului 

Cu ocazia ședințelor cu directorii și  cu ocazia vizitelor în școli a inspectorilor cu atribuții 

teritoriale s-au făcut precizări privind dotarea unităților de învățământ cu logistica necesară 

desfășurării examenului.  

Cele 102 de centre de examen, cele 5 centre zonale de evaluare au dispus de un  număr 

suficient de imprimante, copiatoare în stare de funcționare, calculatoare, telefon, fax, conexiune 

la Internet, materiale consumabile, dulap/fișet metalic etc.  

În cadrul ședințelor cu directorii și  la instruirea din data de 17.06.2021 s-a comunicat 

interzicerea strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi/ părinți/ alte persoane fizice sau 

juridice și  s-a realizat prelucrarea Strategiei anticorupție în educație. 

Toate centrele de examen au primit la finele instruirii deciziile de constituire a comisiilor 

din unitățile școlare, ștampila de examen, tușul aferent, deciziile, precum și alte documente.  

Etapa specială  

Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind 

combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte 

motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen au 

putut susține aceste probe în etapa specială, care a  început luni, 5 iulie. În acest scop s-a înscris 

1 candidat din municipiul Botoșani (1 elev de la Școala Gimnazială nr 11 Botoșani) care a 

susținut probele la Școala Gimnazială nr 11 Botoșani.  Lucrarea a fost dusă pentru evaluare în 

județul Suceava. La această etapă nu au fost depuse contestații. 

După rezolvarea contestațiilor și  afișarea rezultatelor finale au fost adresate Comisiei 

Județene de Evaluare Națională a ISJ Botoșani o  cerere de vizualizare a  lucrărilor, la limba și  

literatura română. Această activitate se va desfășura la sediul ISJ Botoșani, conform calendarului 

în data de  27.07.2021. 
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Rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 

2021 (înainte de contestații) 

Rata de participare a fost de 94,30% la limba română și de 94,20% la matematică. 

La proba de Limba și  literatura română au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 2418 

candidați (79,43%), din 3044 prezenți, iar 2 candidați au fost notați cu 10 (zece).  

La proba de Matematică, 1873 candidați (61,63%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), 

din 3039 prezenți, iar 19 de candidați au obținut nota 10 (zece). 

Rezultatele finale, după contestații 

Rezultatele finale, după contestații,  pe tranșe de medii ale evaluării naționale pentru 

elevii de clasa a VIII a, an școlar 2020 – 2021, în județul  Botoșani, se prezintă astfel: 

În urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau 

egale cu 5 (cinci) este de 67,91% (2060 de candidați).  

Au fost depuse 354 de contestații. La disciplina limba și  literatura română, soluționarea 

contestațiilor a modificat 134 note prin creștere și  61 note prin scădere. La disciplina 

matematică, soluționarea contestațiilor a modificat 50 note prin creștere și  72 note prin scădere.  

Rezultate finale după mediile obținute: 

Județul Înscriși  Cu toate 

rezultatele 

Candidați 

cu media 

peste  5 

Prezenți Neprezentați Eliminați 

Botoșani 3227 3033 2060 3033 194 0 

 

Interval 

note 

1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Numărul 

notelor 

973 558 467 410 356  269 0 

Procentul notelor peste 5 : 80,04 % 

Rezultate finale medii la LRO 

Interval 

note 

1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Numărul 

notelor 

626 520 521 522 488 364 2 

Procentul notelor peste 5 : 79,43% 

Rezultate finale medii MATEMATICĂ 

Interval 

note 

1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Numărul 

notelor 

1256 486 414 310 281 273 19 

Procentul notelor peste 5 : 58,67% 

Statistică promovabilitate – primele 5 unități școlare 

Unitatea de provenienta Localitate Inscrisi 
Candidati cu 

media peste 5 
Prezenti Promovabilitate 

Colegiul National "A.T.Laurian" 

Botosani Botoşani 53 53 53 100.00% 
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Colegiul National "Mihai Eminescu" 

Botosani Botoşani 56 56 56 100.00% 

Liceul Teoretic "Grigore Antipa" 

Botosani Botoşani 27 27 27 100.00% 

Scoala Gimnaziala "Grigore Antipa" 

Botosani Botoşani 68 68 68 100.00% 

Scoala Gimnaziala Nr. 7 Botosani Botoşani 40 40 40 100.00% 

Statistică promovabilitate – ultimele 5 unități școlare 

Unitatea de provenienta Localitate Inscrisi 
Candidati cu 

media peste 5 
Prezenti Promovabilitate 

Scoala Gimnaziala Nr.2 Liveni 

Manoleasa 
Liveni 13 2 13 15.38% 

Scoala Gimnaziala "Sfanta Maria’’ 

Botosani 
Botoşani 15 2 14 14.29% 

Scoala Gimnaziala Nr. 2 Hiliseu-

Crisan 

Hilişeu-

Crişan 
12 1 11 9.09% 

Şcoala Gimnazială Nr.3 Buzeni Buzeni 6 0 4 0.00% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Rachiti Răchiţi 3 0 3 0.00% 

 

 


