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Comunicat de presă 

4.07.2021 

                                    EVALUARE NAȚIONALĂ 2021 

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

egale cu 5 (cinci) este de 65,20% (1075 de candidați), în creștere cu 0,20% (3 candidați) 

față de rezultatele inițiale (65% ). Nu am avut candidați cu media generală 10. 

Rată finală prezență: 88,60 % 

Rată finală  promovare: 65,20 % 

Date pe discipline: 

• La proba de Limba și literatura română, 1260 de candidați (75,85% ) au încheiat 

examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 2 candidați 

au obținut nota 10. 

• La Matematică,  897 de candidați ( 54,29 %) au primit note mai mari sau egale cu 

5 (cinci), iar dintre aceștia, 3 de candidați au obținut nota 10. 

 

Etapă specială 

Potrivit ordinului de ministrul, la sesiunea specială pentru Evaluare Națională 2021 se pot 

înscrie numai candidații care, conform certificatului medical prezentat, nu s-au putut 

înscrie în perioada 7 – 11 iunie 2021: 

 28 iunie – 2 iulie 2021 – Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale 

 5 iulie 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă  

6 iulie 2021 – Matematica – probă scrisă  

7 iulie 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă  

9 iulie 2021 – ora 12.00 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor  

9 iulie 2021 – orele 14.00 – 20.00 – Depunerea contestațiilor  

10-11 iulie 2021 – Rezolvarea contestațiilor  

12 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale (după ora 12.00) 
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Informații admitere liceu 

    Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare 

sumativă  externă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. 

Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat, 

fiind media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o 

pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere 

de 20%). 

Prima etapă de repartizare computerizată  

• 16 – 22 iulie 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-

a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau 

prin formular transmis electronic. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare 

nedorită!  

• 16 – 22 iulie 2021 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică 

centralizată) a datelor din fișele de înscriere. 

•  22 iulie 2021 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului 

București la Centrul național de admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării 

operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.  

• 23 iulie 2021 – Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați 

aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care 

se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere 

județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională. 

• 24 iulie 2021 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a 

VIII-a.  

• 24 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul 

liceal. 

• 24 iulie 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în 

unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.  

• 25 – 28 iulie 2021 – Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au 

fost repartizați.  

• 29 iulie 2021 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor 

rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere până la data 

începerii cursurilor anului școlar 2021-2022.  

A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în liceu  

• 29 iulie 2021 – Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților 

romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES. 

• 29 iulie 2021 – Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.  

• 30 iulie 2021 – Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.  
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• 2 august 2021 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații. 

• 29 iulie – 5 august 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care nu 

au fost repartizați computerizat în prima etapă. 

•  29 iulie – 5 august 2021 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică 

centralizată) a datelor din fișele de înscriere. 

• 6 august 2021 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților din a doua 

etapă a admiterii. 

• 6 august 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a 

admiterii în învățământul liceal.  

• 6 – 7 august 2021 – Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost 

repartizați candidații din etapa a doua. 

• 9 – 13 august 2021 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați 

computerizat în primele două etape de admitere. 

 

 

 

 

Președintele CJOEN, 

Prof. Dan MELENTE 
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