INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU

20.06.2021
Comunicat de presă

La examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - 2021,
în județul Buzău s-au înscris 2918 absolvenți ai clasei a VIII-a, din care 1396 de
absolvenți din mediul urban și 1522 de absolvenți din mediul rural. Comisia județeană
de organizare a examenului de Evaluare Națională din cadrul Inspectoratului Școlar
Județean Buzău a aprobat 23 de solicitări, privind asigurarea condițiilor de egalizare a
șanselor, conform normelor metodologice și a procedurilor în vigoare.
Examenul începe marți, 22 iunie 2021, cu proba scrisă la limba și literatura
română și continuă joi, 24 iunie 2021, cu proba scrisă la matematică.
Probele scrise încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 91 de centre de examen
din județul Buzău (61 de centre de examen în mediul rural, respectiv 30 de centre de
examen în mediul urban). De asemenea, la nivelul județului Buzău sunt organizate două
centre zonale de evaluare.
Primele rezultate vor fi comunicate marți, 29 iunie 2021, până la ora 14:00 (în
centrele de examen). Contestațiile pot fi depuse în zilele de 29 iunie 2021 (în intervalul
orar 16:00 – 19:00) și 30 iunie 2021 (în intervalul orar 8:00-12:00). Acestea pot fi
depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează,
semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se
menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării
contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele finale vor fi afișate duminică, 4 iulie 2021.
Informații utile pentru elevi:
 Accesul candidaților în sala de examen este permis începând cu ora 8:00 până la ora
8:30.
 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 art.17 alin. (10) din Metodologia de organizare şi
desfăşurare a evaluării naţionale. Toate probele scrise sunt monitorizate audiovideo.
 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 limba și literatura română, un răspuns completat în căsuța de răspuns
poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea
în dreapta căsuței a literei asociate răspunsului considerat corect;
 La proba de limba și literatura română, un răspuns care constă în marcarea cu X a
unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și
marcarea cu X a răspunsului considerat corect;
 La proba de limba și literatura română sunt permise sublinierile pe text cu creion
sau stilou/pix de culoare albastră, în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei și nu
se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază;
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La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea
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 rezolvarea
problemelor.

Vă reamintim faptul că Ministerul Educației a redactat un ghid informativ
destinat candidaților care vor susține evaluarea națională în acest an școlar (2020 2021). Ghidul conține informații utile privind desfășurarea evaluării naționale
(informații de natură organizatorică și sanitară), informații despre desfășurarea
propriu-zisă a probelor scrise, precum și sfaturi utile privind organizarea timpului de
lucru pe durata celor 120 de minute rezervate fiecărei probe. Ghidul poate fi descărcat,
accesând linkul:
https://www.edu.ro/sites/default/files/GHID_EV_NAT_VIII_2021.pdf
Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău pun la dispoziţia celor
interesaţi liniile TELVERDE, pentru sesizarea eventualelor nereguli apărute în
organizarea/desfășurarea examenului de Evaluare Naţională 2021:
Ministerul Educaţiei - 0800 801 100;
Inspectoratul Școlar Județean Buzău - 0800 816238.
Mult succes la examen tuturor candidaților!
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