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Toate unităţ ile de învăţământ centre de examen pentru Evaluarea Naţ iona l la crs a1 v ilr-1.a · 
Ref: EN VIII, proba de Limba ş i literatura română 
În atenţia doamnei/domnului director, preşedintele comisiei pentru EN VI I O 8. IUN. 20ZZ 

INTRARE/ ! rj·îF.~ 1 ! ~ . 9 ~·:(. 

Vă transm item, anexată , adresa CNPEE nr. 1941107.06.2022 privind desfăşurarea probe i de 
Limba ş i literatura română din cadrul Eval uării Naţionale pentru abso l venţii clasei a VIII-a 2022. 

Vă rugăm să luaţi măsurile care se impun, după caz. 

Inspector şco lar general, 
Prof. Adriana STOICA Inspector şco lar 

pentru Management instituţional, 
Prof. Rada DUMITRU 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN_/ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

În atenţia Doamnei/Domnului Inspector Şcolar General 

Ref. Evaluiirea Naţionali! pentru absolvenţii clasei a Vlll-a, proba de limba şi 

literatura româ11i"i 

Vă transmitem ataşat Nota nr.1940/07.06.2022, privind desfăşurarea probei de 

limba şi literatura română din cadrul Evaluarii Naţionale pentru absolvenţii clasei a 

VIII-a, cu rugămintea de a fi diseminate informaţiile în toate unităţile de învăţământ. 

DIRECTOR GENERAL, 
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PRIVIND DESFĂSURAREA PROBEI DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ DIN CADRUL , , 
EVALUĂRII NATIONALE PENTRU ABSOL VENTii CLASEI A VIII-A ÎN ANUL SCOLAR 2021-2022 , , , 

Pentru candidaţii cu deficienţe/cerinţe educaţiona l e speciale care susţin Evaluarea Naţională 
pentru absolvenţi i clasei a VI II-a în anul şcolar 2021-2022 se aplică prevederile art. 31 şi 32 din 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a eval uă ri i naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei , cercetării , tineretului ş i sportului nr. 4.801 /201 O, 
valabilă şi pentru anul şcola r 2021-2022, respectiv prevederi le Proceduri i nr. 25.464/2022 cu 
privire la asigurarea condiţiil or de egalizare a şanselor pentru elevii cu defic i enţe de vedere, 
deficienţe de auz şi tulbură r i de neurodezvoltare care susţin examenele naţiona le : evaluarea 
naţiona lă pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat - sesiunea 2022. 

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din Procedură , Comisia Naţiona lă de Organizare a 
Evaluării Naţionale a aprobat şi alte măsuri pentru adaptarea condiţiilor de susţin ere a probelor 
de examen pentru elevii cu defic ienţe . Astfel, la proba de limba şi literatura română, candidaţi i cu 
deficienţe/ceri nţe educaţiona le speciale ~t susţine proba în format digital, pe un dispozitiv de tip 
calculator, laptop, tabletă pe care a fost ·descărcat un program gratuit de vizualizare a formatului 
*pdf. , de exemplu Adobe Reader. Candidaţi i vor putea astfel să răspundă cerinţelor prin inserarea 
de litere/numere, text în formatul *pdf al variantei de subiect. 

DGÎP 
DIRECTOR GENERAL, 
Mlhaela Ta Ya IRIMIA 

CNPEE 
DIRECTOR GENERAL, 


