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                                         COMUNICAT DE PRESĂ 

 

                                           Contestații depuse la  Evaluare Națională 2021 

Elevii nemultumiti de notele de la Evaluarea Natională 2021 au putut depune contestație, pentru a le fi 

recorectată lucrarea. 

271 de contestaţii au fost depuse după afişarea primelor rezultate obţinute de candidaţii prezenţi la 

probele din sesiunea curentă a Evaluării Naţionale a elevilor de clasa a VIII-a.      

Din totalul celor 271 contestaţii, 168 au fost depuse la Limba şi literatura română și 103 la 

Matematică.  

      Soluționarea contestațiilor se va face în perioada 30 iunie – 4 iulie 2021.  

        Procedura de soluționare a contestațiilor la Evaluare Națională 2021 

Potrivit metedologiei, fiecare lucrare contestată este reevaluată de doi profesori, care vor pune o nouă 

notă. Evaluarea se face „cu respectarea strictă a baremului”, pe baza unui punctaj pe scara 1-100; se 

acordă 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte din oficiu. 

După evaluare, fiecare profesor stabilește nota prin  mpărțirea la 10 a punctajului obținut de elev, fără 

rotunjire, și o trece pe lucrare. 

In cadrul etapei de contestații, notele puse după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de 

evaluare inițială. Dacă se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, 

 ntre nota inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie, 

formată din alți doi profesori, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările  n centrul de contestații. 

"Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și 

notare și toate procedurile de evaluare". Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de 

contestații.  

Nota finală reprezintă media aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de cei doi profesori 

evaluatori, fără rotunjire. Nota finală este trecută pe lucrare de către președintele comisiei,  n prezența 

profesorilor evaluatori, și este  nregistrată  n catalogul evaluării naționale. 

Nota de la contestații este definitivă, indiferent de punctajul obținut,  n plus sau  n minus, față de nota 

primită inițial. 

       Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie 2021. 

         Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat, atât  n centrele de examen, cât şi pe site-ul 

evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale.  

 


