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Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a / sesiunea 2021 – sinteza 

rezultatelor înregistrate după soluționarea contestațiilor 

 

 

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

cu 5 (cinci) este de 88,00% (10379 de candidați), în creștere cu 0,24% față de rezultatele 

inițiale (87,76%). A crescut, de asemenea, și numărul candidaților cu media generală 10: de 

la 13 la 14. 

La proba de Limba și literatura română, 10993 de candidați (93,03%) au încheiat examenul cu 

note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 55 candidați au obținut nota 10. 

La Matematică, 9682 de candidați (81,97%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 

dintre aceștia, 377 de candidați au obținut nota 10. 

La Limba și literatura maternă, 158 de candidați (100%) au primit note mai mari sau egale cu 

5 (cinci), iar 11 candidați au obținut nota 10. 

Rata de participare a fost de 98,28%: 11.801 de candidați prezenți (dintr-un total de 12.006 

de absolvenți înscriși). Doi elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă, lucrările 

acestora fiind notate cu 1 (unu). 

Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea 

răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive 

justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot 

susţine aceste probe în etapa specială, care începe luni, 5 iulie. În acest scop s-au înscris 

11 candidați.  

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%). 

 


