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ADEVĂRUL 
UPDATE Capacitate 2018. S-au afişat rezultatele Evaluării Naţionale. Numai în Bucureşti 53 de copii 
au luat media 10 
 
adev.ro/paifzy 
 
Absolvenţii de clasa a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională pot verifica, marţi, rezultatele 
evaluării. Acestea au fost făcute publice deja pe site-ul evaluare.edu.ro şi la sediile unităţilor şcolare, 
a transmis Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). La sesiunea din acest an au participiat 142.847 de 
candidaţi. Din aceştia 53 de copii din Capitală au luat media 10. UPDATE Ministerul Educaţiei a 
transmis harta mediilor peste 5 obţinute la Evaluarea Naţională. Cei mai slabi elevi sunt în judeţele 
Giurgiu (56.6%) şi Teleorman (56.8%). La polul opus, judeţele cu cel mai mare procent de candidaţi 
care au luat notă mai mare sau egală cu 5 sunt  Brăila (89.5), Cluj Napoca (87.8%), Prahova (86.7%) 
Bucureşti (86.1%) şi Galaţi (83.5%). 
UPDATE Din cei 142.847 de candidaţi prezenţi, un număr de 104.972 de candidaţi a obţinut medii mai 
mari sau egale cu 5 (cinci) - 73,5%. Dintre aceştia, 319 candidaţi au încheiat examenul cu media 
generală 10 (zece). Din aceştia 53 sunt din Capitală. Rata de participare a fost de 94,8%: 142.847 de 
candidaţi prezenţi dintr-un total de 150.603 elevi înscrişi. La proba de Limba şi literatura română au 
obţinut note peste 5 (cinci) 118.969 de candidaţi (83%), în timp ce 2.089 de candidaţi au fost notaţi 
cu 10 (zece). La proba de Matematică 87.577 de candidaţi (61,3%) au note peste 5 (cinci), iar 1.903 
candidaţi au obţinut nota 10 (zece). Rezultatele la Evaluarea Naţională, înainte de contestaţiile 
depuse de candidaţi, pot fi vizualizate AICI.  

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


Tot marţi se vor putea depune contestaţii, între orele 14.00 şi 19.00.   Rezultatele finale vor fi afişate 
sâmbătă, 23 iunie. Calendarul admiterii la liceu: 29 iunie – 3 iulie 2018: Absolvenţii de gimnaziu şi 
părinţii acestora vor completa opţiunile în fisele de înscriere, asistaţi de diriginţi.  30 iunie – 4 iulie 
2018: Candidaţii şi părinţii vor verifica fişele editate de calculator şi vor corecta eventualele greşeli 
din baza de date. 9 iulie: Se desfăşoară repartizarea computerizată. 10 – 13 iulie 2018: Depunerea 
dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii. Media generală obţinută la 
Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea 
în clasa a IX-a de liceu. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 

Schimbare MAJORĂ privind admiterea la liceu. Ministrul Educației a făcut ANUNȚUL 

http://evz.ro/schimbare-majora-educatiei.html 
 
Ministerul Educaţiei declară că dorește să nu se mai ţină cont la admiterea la liceu de media celor 
patru ani de gimnaziu, ci să fie reintroduse tezele unice. 
Mai concret, notele obţinute de elevi la tezele unice pentru clasele a saptea şi a opta ar înlocui media 
generală a celor patru ani de studiu. Tezele ar conta astfel în proportie de 20 la sută din media de 
admitere la liceu. Ministerul Educaţiei a propus această schimbarea asociaţiilor de părinţi, 
scrie Digi24. 
Ei susţin propunerea doar dacă tezele sau examenele ulterioare din Evaluarea Naţională vor fi 
susţinute doar la materiile profilului pe care elevul doreşte să îl urmeze la liceu. 
Astfel, elevii care ar vrea să urmeze un profil uman ar da teze sau examenul de evaluare doar la limba 
română, în timp ce elevii care vor să ajungă la real ar da doar la matematică. Au mai fost teze unice în 
anii 2007 şi 2008 când ministerul era condus de Cristian Adomniţei. 
 
PUTEREA 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

Elevă de 10 la Evaluarea Națională: Trebuie să exersezi şi să lucrezi ca să fii sigur de rezultat 

https://romanialibera.ro/social/eleva-de-10-la-evaluarea-nationala-trebuie-sa-exersezi-si-sa-lucrezi-
ca-sa-fii-sigur-de-rezultat-736254 
 
Una dintre elevele din Iaşi care au obţinut media 10.00 la Evaluarea Naţională spune că dacă ai 
ambiţie şi eşti perseverent, atunci reuşeşti, afirmând că nu a fost o "tocilară", ci a învăţat constant. 
Maria Greceanu, elevă la Colegiul Naţional din Iaşi, care a obţinut nota 10.00 la ambele probe ale 
Evaluării Naţionale, spune că este fericită de rezultat şi că vrea să urmeze profilul Matematică-
Informatică la un liceu de prestigiu din Iaşi. 
"A fost o experienţă frumoasă, sunt fericită. Am învăţat constant, dar nu mă consider o tocilară. 
Trebuie să exersezi şi să lucrezi ca să fii sigur de rezultat. Când ai ambiţie şi eşti perseverent, atunci 
reuşeşti", a spus Maria Greceanu pentru News.ro. 
Tânăra nu s-a decis dacă va rămâne în continuare la Colegiul Naţional din Iaşi, însă a precizat că vrea 
să urmeze profilul Matematică-Informatică. 
"Probabil că mă voi orienta când voi termina liceul către iIformatică", a spus Maria Greceanu. 
Eleva a precizat că nu a participat la olimpiade, adăugând că, având în vedere efortul depus, se 
aştepta la un rezultat bun. 
"Îmi place să citesc şi să desenez, iar în urmă cu ceva timp am făcut şi dans sportiv", a spus tânăra. 
Întrebată dacă se gândeşte să plece din România, Maria Greceanu a răspuns: "E complicat, depinde 
cum vor evolua lucrurile". 
În judeţul Iaşi, 32 de elevi au obţinut media 10.00 la Evaluarea Naţională, iar 14 dintre aceştia provin 
de la Colegiul Naţional din municipiu. Iaşiul figurează pe locul al doilea pe ţară, după Bucureşti, în 
topul mediilor de 10.00, fiind urmat de Dolj şi Bacău. 

http://evz.ro/schimbare-majora-educatiei.html
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/ministerul-educatiei-propune-o-schimbare-majora-privind-admiterea-la-liceu-949276
https://romanialibera.ro/social/eleva-de-10-la-evaluarea-nationala-trebuie-sa-exersezi-si-sa-lucrezi-ca-sa-fii-sigur-de-rezultat-736254
https://romanialibera.ro/social/eleva-de-10-la-evaluarea-nationala-trebuie-sa-exersezi-si-sa-lucrezi-ca-sa-fii-sigur-de-rezultat-736254


CLICK 
ZIARUL FINANCIAR 
GÂNDUL 

REZULTATE Evaluarea Naţională: 73,5% dintre elevi au medii peste cinci şi peste 300 au luat nota 
zece. HARTA judeţelor cu cele mai multe MEDII PESTE 5. Bucureşti nu prinde TOP 3 

http://www.gandul.info/stiri/rezultate-evaluarea-nationala-2018-harta-judetelor-cu-cele-mai-multe-
medii-peste-5-17269677 
 
Ministerul Educaţiei a centralizat rezultatele la Evaluarea Naţională, iar statistica generală arată că 
73,5% dintre elevi au reuşit să obţină medii mai mari sau egale cu 5. 319 candidaţi au obţinut media 
10.. 
„Situaţia statistică generală relevă că din cei 142.847 de candidaţi prezenţi, un număr de 104.972 de 
candidaţi a obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) - 73,5%. Dintre aceştia, 319 candidaţi au 
încheiat examenul cu media generală 10(zece). Rata de participare a fost de 94,8%: 142.847 de 
candidaţi prezenţi dintr-un total de 150.603 elevi înscrişi”, au precizat reprezentanţii Ministerului 
Educaţiei Naţionale, printr-un comunicat de presă. 
Potrivit sursei citate, la proba de Limba şi literatura română au obţinut note peste 5 (cinci) 118.969 
de candidaţi (83%), în timp ce 2.089 de candidaţi au fost notaţi cu 10 (zece). La proba de Matematică 
87.577 de candidaţi (61,3%) au note peste 5 (cinci), iar 1.903 candidaţi au obţinut nota 10 (zece). 
Contestaţiile au putut fi depuse până marţi, 19 iunie, ora 19:00, iar rezultatele finale vor fi afişate în 
data de 23 iunie. 
Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei pe 
baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a. 
 
HOTNEWS 

Mediafax 

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Judeţele cu cele mai mari şi cu cele mai mici rate de 
promovabilitate la examenul de evaluare naţională 2018 | HARTA pe judeţe 

http://www.mediafax.ro/social/rezultate-evaluare-nationala-2018-judetele-cu-cele-mai-mari-si-cu-
cele-mai-mici-rate-de-promovabilitate-la-examenul-de-evaluare-nationala-2018-harta-pe-judete-
17269277 
 
REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Ministerul Educaţiei a centralizat rezultatele la Evaluarea 
Naţională, Judeţele cu cea mai mare rată de promovabilitate fiind Braşov, cu 89,5% , Cluj cu 87,8% 
şi Prahova cu 86,7%. 
La polul opus se află Gorj 56,6% şi Târgovişte 56,8%. 

Statistica generală arată că puţin peste 70% dintre elevii care au susţinut probele au reuşit să obţină 

medii mai mari sau egale cu 5, un număr de 319 candidaţi primind media 10. Mai multe date aici  

Contestaţiile pot fi depuse în cursul zilei de marţi, 19 iunie, în intervalul orar 14:00 - 19:00, iar 

rezultatele finale vor fi afişate în data de 23 iunie. 

Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei pe 

baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a. 

Agerpres 

Edumanager.ro 

http://www.gandul.info/stiri/rezultate-evaluarea-nationala-2018-harta-judetelor-cu-cele-mai-multe-medii-peste-5-17269677
http://www.gandul.info/stiri/rezultate-evaluarea-nationala-2018-harta-judetelor-cu-cele-mai-multe-medii-peste-5-17269677
http://www.mediafax.ro/social/rezultate-evaluare-nationala-2018-judetele-cu-cele-mai-mari-si-cu-cele-mai-mici-rate-de-promovabilitate-la-examenul-de-evaluare-nationala-2018-harta-pe-judete-17269277
http://www.mediafax.ro/social/rezultate-evaluare-nationala-2018-judetele-cu-cele-mai-mari-si-cu-cele-mai-mici-rate-de-promovabilitate-la-examenul-de-evaluare-nationala-2018-harta-pe-judete-17269277
http://www.mediafax.ro/social/rezultate-evaluare-nationala-2018-judetele-cu-cele-mai-mari-si-cu-cele-mai-mici-rate-de-promovabilitate-la-examenul-de-evaluare-nationala-2018-harta-pe-judete-17269277
http://www.mediafax.ro/social/rezultate-evaluare-nationala-2018-publicate-pe-edu-ro-cum-poti-depune-contestatie-la-examenul-de-evaluare-data-publicare-rezultate-finale-evaluare-nationala-2018-17259837

