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Către, 

Unitățile de învățământ de stat și particulare care școlarizează nivel gimnazial 

În atenția doamnei/domnului director 

 

Ref: SIMULAREA PROBELOR SCRISE DIN CADRUL EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLS a 

VIII-a, 2022-2023 

 

 

 

În vederea organizării și desfășurării în condiții optime a simulărilor probelor scrise din 

cadrul Evaluării Naționale la cls a VIII-a, respectiv, simulările județene (30 și 31 ianuarie 2023, 

interval orar 12.00-14.00) și simulările naționale (20-22 martie 2023), vă solicităm să aveți în 

atenție următoarele: 

1. Diseminarea informațiilor și a legislației care reglementează organizarea Evaluării 

Naționale la cls a VIII-a și a simulărilor probelor din cadrul acestei evaluări: 

a) Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4801/2010 cu privire laorganizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, valabil și în anul școlar 2022-2023; 

b) Ordinul nr. 5241/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 

pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023 având în anexă CALENDARUL 

de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-

2023; 

c) PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu 

deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele 

naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de 

bacalaureat - sesiunea 2023 

d) Model cerere Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-

2023 completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului 

e) Anexa la OMEN nr. 3124/2017 privind Metodologia pentru asigurarea suportului necesar 

elevilor cu tulburări de învățare 

f) Calendarul simulărilor județene: 30 și 31 ianuarie 2023, interval orar 12.00-14.00; 

g) Calendarul simulărilor naționale:   

20 martie 2023: Limba şi literatura română – probă scrisă  

21 martie 2023: Matematică – probă scrisă  

22 martie 2023: Limba şi literatura maternă – probă scrisă  

29 martie 2023: Comunicarea rezultatelor 
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h) Lista centrelor în care se organizează simulărilor probelor din cadrul Evaluării Naționale la 

cls a VIII-a  

 

2. Constituirea, prin decizie, a comisiei din unitatea de învățământ pentru simularea probelor 

scrise din cadrul Evaluării Naționale la cls a VIII-a, 2022-2023 

 

3. Aplicarea măsurilor specifice de egalizare a șanselor pentru elevii clasei a VIII-a pentru 

elevii cu tulburări specifice de învățare și alte situații decât TSI. În acest sens, veți 

respecta procedurile privind egalizarea șanselor. 

Documentele elevilor care necesită măsuri de egalizare a șanselor vor fi transmise la ISJ 

Ilfov, în atenția Comisiei Județene pentru Evaluare Națională cls a VIII-a, de regulă, 

înainte de simularea examenelor naționale, dar nu mai târziu de data limită prevăzută 

în Calendarul de desfășurare al examenelor naționale, privind înscrierea absolvenților 

clasei a VIII-a la evaluarea națională ( a se vedea procedurile specifice) 

 

 

4. Constituirea dosarului Comisiei pentru simularea probelor scrise din cadrul Evaluării 

Naționale la cls a VIII-a, 2022-2023 (decizie comisie, metodologii, proceduri, dosar 

cazuri speciale, adrese de informare privind simulările -către Consiliul Local, furnizorii 

de energie electică și de internet; procese- verbale- instruire comisie, instruire asistenți, 

instruire elevi, descărcare/multiplicare subiecte, predare mapă sală, predare lucrări, 

eliminare din examen, situații de urgență).  

 

Comisia Județeană pentru Evaluarea Națională la cls a VIII-a 

 

 


