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ADEVĂRUL 
Avocatul Poporului: În Şcoala Specială nr. 4 din Bucureşti nu au 

fost respectate prevederi din Legea privind protecţia copilului 
 
adev.ro/orskzx 
 
Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a stabilit, în urma verificărilor făcute la Şcoala Specială Gimnazială Nr. 4 din 
Bucureşti, unde s-a făcut o sesizare privind violenţe exercitate asupra copiilor cu dizabilităţi de către un profesor, 
că nu au fost respectate o serie de prevederi din Legea privind protecţia copilului şi a solicitat conducerii unităţii 
de învăţământ investigarea oricăror suspiciuni de abuzuri exercitate asupra copiilor. 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/orskzx


În plus, acesta a cerut realizarea unor modalităţi eficiente de monitorizare a activităţii instructiv-educative, dar şi 
luarea în calcul a montării de camere de supraveghere în săli de clasă sau pe holuri. Avocatul Poporului a 
constatat, între altele, că Procedurile de lucru privind Protecţia elevilor împotriva abuzurilor în şcoală, Procedura 
privind relaţia şcoală-familie şi Procedura sistemului de control managerial privind relaţia personalului didactic cu 
elevii, elaborate în cadrul Şcolii Speciale Gimnaziale nr. 4 Bucureşti şi aprobate de conducerea unităţii de 
învăţământ, ”nu deţin instrucţiuni specifice şi clare referitoare la intervenţia personalului în situaţii de criză/urgenţă 
şi nu oferă soluţii psiho-educaţionale pentru restabilirea situaţiei de echilibru şi stabilitate a elevilor, necesare 
desfăşurării activităţilor specifice procesului instructiv-educativ”. ”Doamna director a prezentat o frânghie, alcătuită 
din fire moi împletite, gen mohair, de culoare verde, prevăzută cu inele largi (care nu ar fi putut ţine strâns 
încheietura mâinii unui copil), mânere de care copiii se ţin singuri. Metoda are caracter educativ, având drept 
scop deplasarea copiilor în siguranţă, fără ca aceştia să părăsească grupul sau să se piardă, ţinând cont de 
deficienţele acestora”, se arată în comunicatul transmis de Avocatul Poporului şi în care se precizează însă că 
metoda de mai sus ”nu se regăseşte în nicio procedură de lucru din cadrul unităţii şcolare şi nu este avizată de 
conducerea şcolii”. Avocatul Poporului: Nu există dovezi de abuz fizic sau verbal din partea profesorilor În ceea 
ce priveşte acte de abuz fizic şi verbal exercitate de profesori asupra copiilor de la Şcoala Gimnazială nr. 4 din 
Bucureşti, Avocatul Poporului arată că este posibil să se fi exercitat, ”deşi nu există dovezi certe în acest sens”. 
”Imaginile video prezentate pot fi pe de o parte imagini ale neprofesionalismului şi ale lipsei de metode şi tehnici 
adecvate de intervenţie în astfel de cazuri, iar pe de altă parte pot fi interpretate şi drept consecinţe şi forme de 
manifestare ale unor afecţiuni şi deficienţe ale copiilor, ce nu pot fi ţinute sub control”, se precizează în 
comunicatul citat. Reprezentanţii Avocatului Poporului au mai constatat, totodată, că nu poate fi demonstrată 
afirmaţia conform căreia elevii sunt lăsaţi nesuprevegheaţi la orele de curs. ”Referitor la afirmaţia conform căreia 
elevilor nu li se acordă ajutor specializat (medical, psihologic), aceasta este parţial adevarată, dacă se face 
referire la absenţa procedurilor de lucru structurate, etapizate, clare, precise, unanim utilizate de către cadrele 
didactice şi aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform prevederilor legale”, mai arată Avocatul Poporului. 
În aceste condiţii, Avocatul Poporului a trimis o recomandare către conducerea Şcolii Speciale Gimnaziale nr. 4 
din Bucureşti, în care solicită, între altele, investigarea temeinică a oricăror suspiciuni de abuzuri exercitate 
asupra copiilor în unitatea de învăţământ şi sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de acestea sau de 
nerespectarea procedurilor de lucru, realizarea unor modalităţi eficiente de monitorizare a activităţii instructiv-
educative şi analizarea posibilităţii de montare a unor camere de supraveghere în holuri, săli de clasă, sala de 
mese, curtea unităţii şcolare, precum şi elaborarea procedurilor specifice activităţii desfăşurate, aprobate de 
conducerea şcolii, cunoscute şi asumate de către toţi cei implicaţi în activitatea unităţii de învăţământ, privind 
gestionarea situaţiilor de criză. Profesorii sunt acuzaţi de rele tratamente asupra copiilor cu dizabilităţi La sfârşitul 
lunii martie, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi a acuzat profesorii de la Şcoala Specială 
Gimnazială nr. 4 de rele tratamente aplicate copiilor cu dizabilităţi, care ar fi daţi cu capul de pereţi, trântiţi, traşi 
de păr, lăsaţi nesupravegheaţi la ore sau ţinuţi dezbrăcaţi în şcoală, sesizând Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 4, Avocatul Poporului şi Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Drepturilor Copilului, ataşând înscrisuri, 
dar şi probe video în care un profesor descrie cum îi bate pe copii. Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 4 a deschis un dosar penal in rem pentru fapte de lovire şi alte violenţe. Potrivit unui raport al Direcţiei 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 4, au existat şi acuzaţii că elevii ar fi avut acces la imagini 
nerecomandate minorilor. "În mai puţin de 10 zile, angajaţii DGASPC Sector 4 au audiat peste 25 de persoane –  
profesori, părinţi, asistenţi personali şi personal auxiliar al şcolii, iar în urma verificărilor, au fost relevate o serie de 
neconcordanţe între declaraţiile celor audiaţi, în sensul că o parte dintre aceştia nu şi-au mai susţinut în scris cele 
formulate iniţial, dar şi cu privire la aceleaşi fapte interpretate diferit", spuneau, la jumătatea lunii aprilie, 
reprezentanţii DGASPC Sector 4. Potrivit raportului, s-a constatat o relaţie tensionată între angajaţii unităţii de 
învăţământ, precum şi un mod deficitar de interacţiune între aceştia şi elevi, fapt pentru care DGASPC Sector 4 
va monitoriza situaţia copiilor. "În plus, din declaraţiile obţinute în urma verificărilor, au rezultat elemente cu privire 
la săvârşirea unor fapte de natură penală, drept pentru care raportul privind analiza şi verificarea acestora a fost 
înaintat organelor de cercetare penală", se mai arăta în raport. Profesorul care apare în înregistrarea video a 
declarat, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la finalul lunii martie la Şcoala Specială nr. 4, după apariţia 
cazului în presă, că înregistrarea a fost realizată după ieşirea din tură şi discuta cu paznicul şcolii "ca între colegi”. 
Profesorul care apare în înregistrare, realizată de un paniz al şcolii, şi-a dat demisia după ce imaginile au fost 
făcute publice. 
 

Capacitate 2017. Elevii, greu încercaţi cu un subiect abstract la 

Română: subiectele şi baremele de punctaj de la Evaluarea 

Naţională 
 
adev.ro/orrrfy 
 
Absolvenţii claselor a VIII-a nu au avut o misiune uşoară la prima probă a EvaluăriiNaţionale, Limba şi Literatura 
Română. La primul subiect, adolescenţii au primit o poezie greu de înţeles şi de către un adult, spun profesorii de 
Română care au analizat şi rezolvat pentru cititorii „Adevărul“ subiectele primite de elevi. UPDATE 15:30 Baremul 
de punctaj al subiectelor de la Limba Română din cadrul Evaluării Naţionale 2017 a fost publicat pe site-ul 
Ministerului Educaţiei 
La ora 11.00, când proba s-a sfârşit cei mai mulţi dintre adolescenţi spuneau că subiectele au fost destul de 
simple. Profesorii de specialitate susţin însă contrariul. Mai exact, aceştia au explicat că primul subiect, de 
exemplu, a fost mediu spre dificil. „Un elev care n-are o anumită maturitate şi sensiblitate n-ar putea înţelege 
textul ăsta”, este de părere profesoara de Limba Română, Cristina Tunegaru.     Concret, la primul subiect, elevii 

http://adev.ro/orrrfy


au avut de demonstrat că poezia "Ploaia", de Magda Isanoş, aparţine genului liric. Tot la acest subiect, 
absolvenţii clasei a VIII-a, au avut de găsit sinonime ale unor cuvinte din textul dat, să explice rolul unei cratime 
într-o secvenţă din poezie, să menţioneze două cuvinte care au diftongi, să numească tipul de rimă şi măsura 
ultimului vers în poezia dată, şi să transcrie două figuri de stil.    „Nivelul de dificultate al acestui subiect a fost 
mediu spre dificil. Rezolvarea cerinţelor aplicate la textul de la prima vedere necesita mult exerciţiu în prealabil 
din partea elevilor pentru a putea înţelege această poezie. Abordarea nu ar fi trebuit să fie doar una tehnică, 
evaluatul fiind nevoit să înţeleagă că sentimentul de uşoară melancolie şi starea de meditaţie sunt transpuse 
printr-un element exterior şi-anume: ploaia. Ei trebuiau să găsească în text elementele pastelului psihologic şi 
figuri de stil prin care sunt transpuse sentimentele eului liric”, a explicat pentru „Adevărul”,  Ruxandra Achim, 
profesor de Română la Colegiul Naţional  I.L Caragiale. 
„Ploaia”: poezie pentru adulţi sau absolvenţi de clasa a VIII-a Calendar După proba la Limba şi Literatura 
Română, miercuri urmează proba la Matematică. Ultima evaluare, la Limba Maternă, va fi suţinută de elevii care 
au stuidat în altă limbă, joi.  Rezultatele Evaluării Naționale vor fi afişate pe 26 iunie, până la ora 16:00, iar 
depunerea contestaţiilor va avea loc în aceeaşi zi, între orele 16:00 şi 20:00. Rezultatele finale vor fi afişate pe 30 
iunie. Probele scrise încep la ora 09:00, iar accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute 
înainte de începerea examenului, adică până la ora 8.30. Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din 
momentul primirii subiectelor de către fiecare şcolar. De aceeaşi părere este şi Cristina Tunegaru, profesor la 
Şcoala 95. „Textul Magdei Isanoş este dificil, potrivit pentru un adult. Cred că din punctul ăsta de vedere, elevii au 
întâmpinat dificultăţi la înţelegerea textului şi la compunere. Un elev care n-a citit multe poezii şi n-are o anumită 
maturitate şi sensibilitate, n-ar putea înţelege textul ăsta. Un elev care e copilăros sau nu are o pregătire sau 
capacitate nativă de a înţelege aceste texte, întâmpină probleme. Magda Isanos are alte poezii pentru copii, cred 
că se puteau găsi alte texte mai potrivite” a explicat şi Cristina Tunegaru. Însă părerile se împart. Unii profesori 
consideră că dificultatea n-a fost poezia în sine, ci doar faptul că mulţi elevi nu se aşteptau să primească genul 
liric, ţinând cont că anul trecut la subiectul I a fost poezia „Salcâmi” de A.E. Baconski.  „Subiectul a fost cu un 
grad de dificultate mediu. La subiectul I, exerciţiile au fost uşoare, cratima este cel mai uşor de explicat, mijloace 
de îmbunătăţire a vocabularului, tipul de rimă şi măsura ultimului vers. Cerinţele au fost foarte clare şi accesibile. 
Compunerea a fost una la care se putea obţine punctaj maxim. Elevii ar trebui să fie fericiţi, ei nu se aşteptau să 
pice tot liric”, a arptat şu Corina Buzoianu, profesor la Colegiul Naţional Spiru Haret.  Subiectul I, mai exact 
exerciţiile şi compunerea în care candidaţii trebuiau să motiveze apartenenţa poeziei „Ploaia” la genul liric, îi 
poate „costa” pe aceştia 40 de puncte din totalul de 100. Subiectul II: „Sper să nu fi tratat exerciţiile cu 
superficialitate” „La subiectul al II-lea, partea de gramatică nu ar fi trebuit  să pună dificultăţi elevilor în vedere 
rezolvării acestora, exerciţiile fiind destul de simple. Cât despre eseul de la sfârşit, consider că a avut o tematică 
adecvată  vârstei copiilor, ceea ce ar fi trebuit să îi ajute în scrierea unei compuneri cât mai creative“,  a mai 
menţionat Ruxandra Achim.  În prima parte a celui de-al doilea subiect, elevii au avut de răspuns la 6 întrebări pe 
baza unui text la prima vedere, respectiv articolul „Cel mai rapid de pe pământ” din revista Terra Magazin. O 
cerinţă a fost „Scrie titlul articolului din care a fost extras fragmentul şi denumirea publicaţiei în care a apărut”, iar 
fiecare întrebare are câte patru puncte.   La ultimul exerciţiu de la subiectul al doilea copiii au avut de redactat o 
naraţiune care să aibă între 150 şi 300 de cuvinte, despre o întâmplare reală sau imaginară, petrecută în timpul 
unei întreceri sportive. Candidaţii trebuiau să aibă în vedere succesiunea logică a evenimentelor, două elemente 
ale contextului spaţio-temporal, conţinutul să fie adecvat cerinţei şi să respecte numărul de cuvinte.  „Celelalte 
subiecte nu pun dificultăţi majore. Elevii mi-au spus că li s-a părut uşor, sper să nu fi tratat exerciţiile cu 
superficialitate pentru că există această capcană”, susţine Cristina Tunegaru. Din cele 100 de puncte, candidaţii 
vor primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări. Mai exact, două puncte pentru unitatea compoziţiei, două 
pentru coerenţa textului, doua pentru adecvarea registrului de comunicare, stilului şi vocabularului la conţinut, trei 
pentru ortografie, trei pentru punctuaţie, un punct pentru aşezarea corectă a textului în pagină şi un punct pentru 
lizibilitate. UPDATE 9.30  La examenul de Capacitate, elevii au avut de tratat genul liric. Conform profesorilor de 
specialitate, exerciţiile sunt accesibile.  
 
Probele scrise încep la ora 09:00, iar accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de 
începerea examenului, adică până la ora 8.30. Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul 
primirii subiectelor de către fiecare şcolar. Luni se desfăşoară proba la Limba şi Literatura Română, iar miercuri, 
21 iunie, va avea loc proba la Matematică. Ultima evaluare, la Limba Maternă, va fi suţinută pe 22 iunie. 
Rezultatele vor fi afişate pe 26 iunie, până la ora 16:00, iar depunerea contestaţiilor va avea loc în aceeaşi zi, 
între orele 16:00 şi 20:00. Rezultatele finale vor fi afişate pe 30 iunie.       Admiterea în învăţământul liceal se face 
în baza calcului mediei ponderate între media generală de la Evaluarea Naţională (80%) şi media generală a 
claselor V-VIII (20%). O singură sesizare a fost făcută la linia Tel Verde A existat doar o singură sesizare la linia 
de Tel Verde pusă la dispoziţie de către minister, conform căreia doi membri ai comisiei ar fi avut rude printre 
candidaţi.  „Din datele pe care le avem, examenul a decurs normal. Nu au fost semnalate probleme legate de 
subiecte, dar comisiile de examen s-au preocupat de buna desfăşurare a probei, şi nu de alte aspecte. O situaţie 
privind eventuale tentative de fraudă sau alte date vor fi centralizate ulterior", a explicat secretarul de stat Oana 
Adriana Bucur. Întrebată despre apelurile la linia Tel Verde, secretarul de stat a spus că a fost un singur apel, iar 
acum se fac verificări privind această sesizare. „Era o sesizare dintr-un judeţ în care directorul şi secretara ar 
avea rude de gradul trei printre candidaţi. Am cerut verificarea informaţiei", a răspuns secretarul de stat. 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale interzice să facă parte din comisia de examen 
rude/afini până la gradul IV ai candidaţilor.  Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat că a pus la dispoziţia celor 
implicaţi în acest examen, începând de luni, linia TELVERDE 0800801100, numărul de telefon putând fi apelat 
gratuit. Numărul 0800801100 va fi disponibil zilnic, pe toată durata desfăşurării examenului, între orele 8:00 -
16:00 (luni-joi) şi 8:00-14:00 (vineri).    Subiectele de la Evaluarea Naţională a Olimpicilor Denisa Tănăsescu, 
profesor de Matematică la Colegiul Naţional I.L Caragiale spune că subiectele de la Evaluarea Naţională, 
susţinută de olimpici, au avut un nivel mediu de dificultate, însă la ultimele probleme ar fi fost nevoie şi de puţină 
creativitate  pentru a le rezolva. „Exerciţiile au fost uşoare, unele fiind chiar de-a dreptul banale. Elevii ar fi trebuit 



să rezolve toate aceste tipuri de subiecte la cursuri şi să nu fi întâmpinat dificultăţi. Dacă anul trecut au fost nişte 
probleme cu înţelegerea cerinţei de la exerciţiul 6 de la Subiectul I, acum nu mai este cazul de aşa ceva. La 
Subiectul al II-lea era nevoie de atenţie la calcule, pentru că planul logic de rezolvare al problemelor nu era 
complicat. Exerciţiile de la Subiectul III, care au vizat, preponderent, geometria, au avut un nivel scăzut de 
dificultate la punctul „a“, mediu la punctul „b“ şi ridicat la punctul „c“. La cea din urmă cerinţă era nevoie şi de 
puţină creativitate în vederea rezolvării.  Asta va face diferenţa între nota nouă şi nota zece“, a arătat dascălul. 
Nici la Limba Română şi Literatura Română, subiectele nu au fost foarte grele. Unul dintre subiecte a constat în 
redactarea unei naraţiuni, reală sau imaginară, despre o întâmplare petrecută în timpul unei călătorii cu maşina. 
„Nivelul de dificultate a fost mediu. Nu ar fi trebuit să pună probleme copiilor care au suţinut acest examen. Atât 
subiectul I, cât şi subiectul II, nu solicită evaluatul într-un mod în care nu ar fi fost obişnuit la orele de curs. Textul 
de la subiectul I este unul generos, destul de simplu, putea fi argumentată cu uşurinţă apartenenţa operei la genul 
liric; nici itemii gramaticali nu mi s-au părut prea dificili. Cât despre compunerea de la subiectul al II-lea, tema 
acesteia este potrivită vârstei lor pentru că mulţi dintre copii circulă cu maşina, fie alături de părinţii lor, fie merg în 
excursii cu clasa“, crede Achim Ruxandra, profesor de Română la Colegiul Naţional I.L. Caragiale. Ce mai e de 
făcut Dacă pentru Limba Română, timpul de pregătire a expirat, ei bine, pentru recapitularea materiei de la 
Matematică, elevii mai au două zile la dispoziţie. „Timpul rămas ar trebui folosit pentru recapitulare, iar în cadrul 
acesteia să îşi fixeze formulele de calcul, care dau mari bătăi de cap elevilor. Ar trebui să mai recapituleze 
definiţiile şi noţiunile fundamentale, astfel  încât să le poată aplica la momentul oportun“, crede Alexandru 
Constantinescu, profesor de Matematică în cadrul Colegiului Naţional „Spiru Haret“. 75% din candidaţii care au 
susţinut Evaluarea Naţională anul trecut au obţinut note peste 5, potrivit datelor emise de Ministerul Educaţiei, 
rata fiind în scădere faţă de anul 2015, când 79,3% din elevi au obţinut note de trecere. Anul trecut, peste 37.000 
dintre evaluaţi au luat, însă, note mai mici de 5 la examen, cele mai slabe rezultate fiind în judeţele Giurgiu, 
Teleorman, Mehedinţi şi Călăraşi. Evaluarea Naţională ar putea să dispară Ministru Educaţiei, Pavel Năstase, 
declara în urmă cu o lună că este posibil să elimine Evaluarea Naţională începând de anul viitor. „Trebuie sa 
reducem impactul negativ al Examenelor Naţionale asupra progresului elevilor, prin îmbunătăţirea calităţii şi 
corectitudinii examenelor de la finalul  clasei a VIII-a şi revizuirea rutelor pe care le pot urma elevii în învăţământul 
secundar superior.“ Declaraţia a fost făcută după publicarea ultimul raport al Organizaţiei de Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OECDE) în parteneriat cu Unicef România, care arată că Evaluările Naţionale nu 
reprezintă metoda cea mai calitativă şi, totodată, imparţială, de apreciere a cunoştiinţelor dobândite de către elevi, 
mai ales că de acestea depind şi studiile viitoare ale şcolarilor. 
 

EVENIMENTUL ZILEI  

A început Evaluarea Națională! Liricul, bată-l 
vina! O poezie-surpriză le-a luat piuitul elevilor 
http://evz.ro/a-inceput-evaluarea-nationala-liricul-bata-l-vina-o-poezie-sur.html 

 
Desfășurată ieri, proba scrisă la Limba și literatura română a declanșat Evaluarea Națională din acest an, pentru 
absolvenții claselor a VIII-a. Sunt înscriși 144.890 de candidați, dintre care 144.740 din seria curentă și 150 din 
cea anterioară, examenul fiind organizat în 4.164 de centre  
Pâlcuri – pâlcuri, părinți, dar și câțiva bunici, au baricadat intarea din fața Colegiului Național „Jean Monnet” din 
București, imediat după ce și-au condus și încurajat odraslele, undeva în jurul orei 8.15. După ștrengărescul 
„baftă” sau mai tradiționalul „succes”, minutele au început să se scurgă alene afară… În momentele de „respiro”, 
mai venea câte o veste de pe net: „Le-a căzut tot genul liric!”. Imediat după ce s-a bătut de 11, explozie de 
sentimente! 
Metodologia veche, preferată 
Tinerii ies, rând pe rând, pe impozanta poartă a școlii. Întrebată în ce fel o afectează creșterea ponderii mediei 
obținute la Capacitate, de la 20 %, la 25%, prima elevă care sparge tensiunea așteptării ne mărturisește: „Sincer? 
Mi-ar fi convenit mai mult regulamentul vechi, dar asta este. Mai departe, vreau să mă duc la Șincai”. 
Asaltat de cei care așteaptă înfrigurați afară, un alt adolescent este și el de părere că ar fi fost mai avantajoas să i 
se ia în considerare media mare din clasele de gimnaziu. „Totuși, dacă mă concentrez în examen și fac 10, 10, 
sau măcar 9, 50, intru cu siguranță!”. O fată țopăie de mama focului și se aruncă spre grupul de părinți, la fel de 
surescitați. „Din punctul meu de vedere a fost cât de cât bine, adică sper să iau peste 9 și ceva. Nu a fost nici 
foarte greu, nici foarte ușor… Nu se aștepta nimeni să se dea tot liricul, ca la simulare. Parcă a fost puțin mai 
greu acum…Deh, emoțiile!”. După care continuă: „Voi rămâne la același liceu pentru că sunt aici de opt ani și nu 
îmi place să schimb locurile. În plus, stau și aproape de școală”. 
Poezia „Ploaia” și compunerea 
Ca și la testul de simulare, susținut în luna martie, când elevii au avut de analizat poezia „Toamnă la Miorcani”, de 
Ion Pilat, candidații au avut de comentat tot genul liric, mai precis poezia „Ploaia”, de Magda Isanos, dar și un text 
la prima vedere și o compunere despre o întâmplare reală sau imaginară de la o competiţie sportivă. 
Calendar Evaluare Națională 2017 
21 iunie - Matematică - probă scrisă 22 iunie - Limba şi literatura maternă - probă scrisă 26 iunie - Afişarea 
rezultatelor (până la ora 16.00) 26 iunie - Depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00) 27 - 29 iunie - 
Rezolvarea contestaţiilor 30 iunie - Afişarea rezultatelor finale 

 

http://evz.ro/a-inceput-evaluarea-nationala-liricul-bata-l-vina-o-poezie-sur.html
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Evaluarea Națională la Limba română, sub lupa cadrelor 

didactice: Orice elev atent la clasă putea lua nota 8 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/evaluarea-nationala-la-limba-romana--sub-lupa-cadrelor-didactice--

orice-elev-atent-la-clasa-putea-lua-nota-8-455323 

 
Evaluarea naţională pentru clasa a VIII-a a început, ieri, cu proba scrisă la Limba şi literatură română.  Elevii au 
primit de analizat un fragment din poezia „Ploaie“, de Magda Isanos, având de răspuns la şase întrebări. Poezia 
nu a fost în programa școlară, fiind analizată „la prima vedere“. Elevii au mai primit de analizat – din punct de 
vedere gramatical – câteva elemente dintr-un text intitulat „Cel mai rapid de pe pământ“, preluat din revista Terra 
Magazin. 
De asemenea, li s-a cerut să redacteze o naraţiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare reală 
sau imaginară petrecută în timpul unei competiţii sportive.  
Un profesor de limba română dintr-o școală gimnazială din București a precizat pentru „România liberă“ că 
„subiectele au fost de nivel mediu, destul de ușor de abordat. Elevii care au fost atenți în timpul orelor, puteau lua, 
cu lejeritate, nota 8. Subiectele au corespuns particularităților de vârstă și particularităților cognitive ale elevilor de 
clasa a VIII-a. Aceste exerciții s-au făcut și la clasă. Pentru o notă de 8, nu era nevoie ca elevii să ia meditații. Era 
suficient să își dea interesul în timpul orelor. Nota 8 la evaluarea națională le deschide elevilor drum spre un liceu 
bun. Spun asta pentru că la liceele de top din Capitală, media cu care se intră este de peste 9.70“.  
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HOTNEWS 

Absolventii clasei a VIII-a sustin miercuri proba la matematica in 

cadrul Evaluarii nationale 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21829420-absolventii-clasei-viii-sustin-luni-proba-matematica-cadrul-

evaluarii-nationale.htm 
Absolventii de clasa a VIII-a vor sustine miercuri proba scrisa la Matematica din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit 
calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Rezultatele vor fi afisate pe 26 iunie, pana la ora 16:00, iar 
contestatiile vor putea fi depuse in aceeasi zi intre orele 16:00 - 20:00. 
Rezultatele finale vor fi afisate pe 30 iunie. 
Ponderea mediei din clasele V-VIII va reprezenta 20% din media de admitere.  
Probele scrise pentru Evaluarea Nationala incep la ora 9:00, moment in care se deschid plicurile sigilate care 
contin varianta de subiecte multiplicata in fiecare sala in care se sustine examenul. 
Accesul elevilor in sali este permis cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei, adica pana la ora 
8:30. 
Conform datelor centralizate de Ministerul Educatiei Nationale, s-au inscris la Evaluarea Nationala peste 144.000 
de candidati. Probele sunt organizate in 4.164 de centre. 
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Secretar de stat MEN: Primul examen din cadrul Evaluării 

Naţionale a decurs bine. La linia Tel Verde a fost o singură 

sesizare, se fac verificări 

https://www.news.ro/social/secretar-de-stat-men-primul-examen-din-cadrul-evaluarii-nationale-a-decurs-bine-la-

linia-tel-verde-a-fost-o-singura-sesizare-se-fac-verificari-1922400219002017061617042880 

 
 
Primul examen din cadrul Evaluării Naţionale susţinut de absolvenţii clasei a VIII-a a decurs bine, nefiind 
semnalate probleme legate de subiecte, iar la linia Tel Verde deschisă de minister a existat o singură sesizare 
dintr-un judeţ, prin care se semnala că doi membri ai comisiei ar avea rude printre candidaţi, a declarat, luni, 
agenţiei News.ro, secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Oana Adriana Bucur. 
"Din datele pe care le avem, examenul a decurs normal. Nu au fost semnalate probleme legate de subiecte, dar 
comisiile de examen s-au preocupat de buna desfăşurare a probei, şi nu de alte aspecte. O situaţie privind 
eventuale tentative de fraudă sau alte date vor fi centralizate ulterior", a explicat secretarul de stat. 
Întrebată despre apelurile la linia Tel Verde, secretarul de stat a spus că a fost un singur apel, iar acum se fac 
verificări privind această sesizare. "Era o sesizare dintr-un judeţ în care directorul şi secretara ar avea rude de 
gradul trei printre candidaţi. Am cerut verificarea informaţiei", a explicat secretarul de stat. Metodologia de 
organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale interzice să facă parte din comisia de examen rude/afini până la 
gradul IV ai candidaţilor.  
Pentru prima dată, în acest an elevilor le-a fost interzis să iasă din sală cu subiectele, după ce secretarul de stat a 
cerut acest lucru în videoconferinţa cu inspectorii generali şcolari. "Am cerut acest lucru, pentru că subiectele sunt 
publice şi pot fi văzute pe site la ora 15.00", a explicat secretarul de stat.  
La rândul lui, ministrul demisionar al Educaţiei, Pavel Năstase, a spus că este mai bine ca subiectele să fie făcute 
publice pe site la ora 15.00 pentru a nu fi "bulversat examenul". 
La proba scrisă la Limba şi literatura Română, elevii au primit un fragment din poezia "Ploaie", de Magda Isanos, 
având de răspuns la şase întrebări referitoare la elemente ale textului. De asemenea, li s-a cerut să redacteze o 
compunere de minimum 150 de cuvinte în care motiveze apartenenţa poeziei la genul liric, potrivit vocea.biz.  
La al doilea subiect, elevii au primit un text la prima vedere la care au avut două cerinţe principale - una vizând 
înţelegerea şi una elemente de gramatică. De asemenea, li s-a cerut să redacteze o naraţiune de 150-300 de 
cuvinte în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei competiţii sportive. 
Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, la Evaluarea Naţională din acest an s-au înscris 
144.890 de candidaţi, dintre care 144.740 din seria curentă şi 150 din seria anterioară, iar examenul este 
organizat în 4.164 de centre. incercam sa va conectam in cateva momente, ne pare rau, apelul dvs nu poate fi 
efectuat 
Miercuri, absolvenţii de clasa a VIII-a vor susţine proba scrisă la Matematică. Elevii aparţinând minorităţilor 
naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura 
maternă joi.  
Afişarea primelor rezultate este programată pentru 26 iunie, până la ora 16:00, iar contestaţiile pot fi depuse în 
aceeaşi zi, până la ora 20:00. Rezultatele finale vor fi comunicate în 30 iunie, în centrele de examen şi pe 
evaluare.edu.ro. 
Una dintre noutăţile acestui examen este că ponderea mediei de la Evaluarea Naţională creşte de la 75% la 80%, 
iar notele de la clasă vor reprezenta doar 20%, în loc de 25% din media de admitere în clasa a IX-a, aşa cum era 
până acum. 
De asemenea, o altă noutate este că s-a modificat şi un aspect de notare la examenele naţionale, mai exact a 
fost îndepărtată prevederea din metodologia de desfăşurare a examenului de Evaluarea Naţională şi a 
Bacalaureatului care spunea că trebuie sa existe o diferenţă de 0,5 puncte între nota iniţială şi cea finală, de după 
contestatie, pentru ca nota să fie modificată. Acum, nu va mai fi luat în calcul niciun barem pentru modificarea 
notei, nota finală fiind cea după contestaţie. La depunerea contestaţiei, elevii vor da o declaraţie scrisă în care îşi 
vor asuma că în urma recorectării lucrării nota iniţială poată să scadă. 
Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat că a pus la dispoziţia celor implicaţi în acest examen, începând de luni, 
linia TELVERDE 0800801100, numărul de telefon putând fi apelat gratuit. Numărul 0800801100 va fi disponibil 
zilnic, pe toată durata desfăşurării examenului, între orele 8:00 -16:00 (luni-joi) şi 8:00-14:00 (vineri), precizează 
Ministerul Educaţiei. 
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Absolvenții de clasa a VIII-a au avut de rezolvat cerințe pe baza 

unui fragment dintr-o poezie a Magdei Isanos 

https://www.agerpres.ro/social/2017/06/19/absolventii-de-clasa-a-viii-a-au-avut-de-rezolvat-cerinte-pe-baza-

unui-fragment-dintr-o-poezie-a-magdei-isanos-15-57-38 

 
Absolvenții de clasa a VIII-a care au participat luni la proba scrisă de limba și literatura română din cadrul 
Evaluării Naționale au avut de rezolvat la primul subiect cerințe pe baza unui fragment din poezia "Ploaia" de 
Magda Isanos. 
La cel de-al doilea subiect, candidaților la evaluarea națională li s-a cerut să rezolve cerințe pe baza fragmentului 
din textul "Cel mai rapid de pe pământ" publicat în revista Terra Magazin. 
Tot la subiectul al doilea, absolvenții de gimnaziu au avut de redactat o narațiune de 150-300 de cuvinte în care 
să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei întreceri sportive. 
Conform datelor centralizate de Ministerul Educației Naționale, la Evaluarea Națională s-au înscris 144.890 de 
candidați (144.740 de candidați din seria curentă și 150 din seria anterioară). Probele sunt organizate în 4.164 de 
centre. 
Următoarea probă — la Matematică — va avea loc miercuri, 21 iunie. Elevii aparținând minorităților naționale care 
au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă joi, 22 
iunie. 
Afișarea primelor rezultate este programată în data de 26 iunie, până la ora 16,00. Contestațiile pot fi depuse în 
aceeași zi, până la ora 20,00. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 iunie în centrele de examen și 
pe evaluare.edu.ro. 
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ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
 
Adevarul  
 

Gata cu concursurile: funcţiile de director, atribuite doar pe 

criterii politice, potrivit proiectului de cod administrativ pregătit 

în Parlament 
 

adev.ro/ornbnj 

 
Senatarul de Olt Paul Stănescu a declarat vineri, 16 iunie, că în Parlamentul României se lucrează la un nou cod 
administrativ, potrivit căruia funcţiile de conducere din instituţiile deconcentrate vor fi atribuite, în mod oficial, pe 
criterii politice. 
Potrivit senatorului Paul Stănescu, cel mai probabil în toamnă va fi adoptat în Parlamentul României un nou cod 
administrativ, potrivit căruia funcţiile de prefect şi directori de instituţii deconcentrate vor fi, oficial, politizate. 
Prefectul, subprefectul, precum şi directorii instituţiilor din teritoriu ar urma să fie numiţi imediat după instalarea 
guvernului şi să părăsească funcţiile tot prin decizia politicienilor care i-au instalat. „Aşa mi se pare şi normal. De 
ce să ne mai ascundem după deget şi să spunem că e altceva, pentru că nu e“, a spus vicepreşedintele PSD 
Paul Stănescu, preşedinte al organizaţiei PSD Olt, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Slatina. „E o 
decizie politică, e aproape gata Codul administrativ în care toţi directorii deconcentratelor vor fi asimilaţi cu 
subsecretarii de stat, prefectul cu secretarii de stat, iar în momentul în care pleacă un guvern, pleacă toată lumea, 
în momentul în care vine, va veni fără concurs, fără să ne mai ascundem după deget şi să spunem că atunci 
când vine un guvern prefectul nu este numit politic. (...) Cei care vin în echipa asta nu înseamnă că sunt cei mai 
deştepţi din judeţ. Ei fac parte dintr-o echipă politică“, a spus Stănescu, răspunzând, astfel, unei întrebări venite 
din partea jurnaliştilor, care au vrut să ştie de ce PSD Olt susţine în continuare două cadre didactice aflate în 
funcţiile de inspector şcolar general-adjunct la IŞJ Olt, care s-au prezentat de două ori la concurs pe post, la 
Ministerul Educaţiei, şi au fost respinse de fiecare dată după proba scrisă.   
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