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TVR 1: Declaraţii ale ministrului educaţiei, Monica Anisie/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 14:00] 
Realizator: Ministrul educaţiei face declaraţii despre cum se vor desfăşura examenele de Evaluare 
Naţională care încep mâine. O urmărim chiar acum. 
Monica Anisie: Bună ziua! Mâine, 15 iunie, începe Evaluarea Naţională pentru absolvenţii claselor a 
VIII-a. Mâine vom organiza proba de Limba şi Literatura Română, iar în data de 17 iunie, se va susţine 
proba la Matematică. În data de 18 iunie va fi proba de Limbă şi Literatură Maternă, pentru peste 
10.000 de copii care s-au înscris la această probă. În data de 22 iunie se vor afişa primele rezultate. 
Specificul acestei sesiuni de Evaluare Naţională este acela că se organizează în două etape. Prima 
etapă, aşa cum spuneam, începe mâine cu proba de Limba şi Literatura Română, iar cea de-a doua 
etapă, organizată numai pentru copiii bolnavi sau cei care se află în izolare sau carantină, sau pentru 
elevii care, la triajul epidemiologic, au peste 37,3 temperatura corporală, deci, această sesiune, 
spuneam, este organizată în a doua etapă, începând cu data de 29 iunie, probă de limbă şi Literatură 
Română. 
Scopul organizării acestei etape speciale este tocmai acela de a da şanse egale tuturor copiilor şi 
vreau să precizez că această etapă specială se va organiza înaintea repartiţiei computerizate, care se 
va realiza în data de 10 iulie. Prin urmare, toţi copiii absolvenţi de clasa a VIII-a au şanse egale pentru 
a participa la Evaluarea Naţională. La această etapă sunt înscrişi peste /172.000/ de copii, mai exact, 
172.532 de elevi, absolvenţi de clasa a VIII-a. Aceste probe se organizează în peste 4.253 de centre de 
examen. Vreau să mulţumesc tuturor cadrelor didactice pentru mobilizarea de care au dat dovadă în 
această perioadă şi vă anunţ că sunt peste 75.000 de profesori care participă la prima etapă a 
Evaluării Naţionale. 
Totodată, menţionez că există peste 900 de elevi care susţin Evaluarea Naţională în condiţii speciale, 
conform procedurii privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe. Îi anunţ pe toţi elevii şi 
părinţii că accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30. Fiecare unitate de învăţământ a 
stabilit un grafic în aşa fel încât să nu existe la poarta şcolii aglomeraţie şi să se respecte măsurile de 
prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor. Prin urmare, la poarta unităţii de învăţământ a centrului de 
examen va exista un cadru medical, care va realiza triajul epidemiologic şi va îndruma elevii către 
sălile de examen împreună cu un cadru didactic din comisia de examen. 
Totodată, pentru acei copii care au temperatura corporală peste 37,3, recomand cadrelor medicale să 
repete succesiv, de trei ori, acel procedeu de luare a temperaturii şi în acelaşi timp să lase un termen 
de 2-5 minute pentru procesul acesta în care elevul este supus triajului epidemiologic. 
În ceea ce priveşte siguranţa elevilor, menţionez că în fiecare centru de examen au fost luate măsurile 
de prevenire. S-a realizat dezinfecţia, au fost dotate unităţile de învăţământ cu dezinfectant, şi îi 
mulţumesc pe această cale şi autorităţilor publice locale care s-au implicat în această perioadă foarte 
mult, arătând că le pasă de siguranţa şi sănătatea copiilor noştri. 
Totodată, fiecare inspectorat şcolar va monitoriza în centrul de examen ca toate aceste măsuri de 
prevenire să fie îndeplinite. Aş vrea să mai fac un anunţ referitor la modalitatea de corectare a 
lucrărilor. Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, lucrările elevilor vor merge pentru a fi evaluate 
în alt judeţ decât judeţul din care face parte elevul, inclusiv pentru municipiul Bucureşti. Deci, şi 
lucrările din municipiul Bucureşti vor fi evaluate în alte judeţe. 



EDUPEDU.RO: LIVE VIDEO TEXT Monica Anisie, despre Evaluarea Națională 2020: Accesul elevilor în 
centrul de examen se va face până la ora 8:30 / Luminița Barcari: Elevii nu vor veni la ora 6:00. Cel 
mai devreme la ora 7:00 
Ministrul Educației susține începând cu ora 14:00 o conferință de presă al cărei subiect este 
examenul de evaluare națională. Peste 170.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a încep de mâine, 15 
iunie, Evaluarea Națională 2020 în condiții fără precedent, în contextul pandemiei COVID-19. 
Examenele încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 4.337 de centre de examen. 
Calendarul primei sesiuni de Evaluare Națională 2020 debutează cu examenul de Limba și literatura 
română ce se va desfășura luni, 15 iunie. Examenul la Matematică se va susține miercuri, 17 iunie. 
Ultima probă a primei sesiuni de Evaluare este cea la Limba și literatura maternă, la care s-au înscris 
10.294 de absolvenți ai clasei a VIII-a. 
Cele mai importante declarații ale ministrului Educației, Monica Anisie: 
    Prima etapă începe mâine cu proba de Limba și literatura romana, iar cea de-a doua etapă, 
rezervată pentru elevii care la triajul epidemiologic cu peste 37,3 temperatura – această sesiune este 
organizata in a doua etapa incepand cu 29 iunie 
    Scopul organkizarii acestei etape speciale este tocmai acela de a da șanse egale tuturor copiilor. 
Aceasta etapa sepciala se va organiza inaintea repartitiei computerizate, care se va realiza pe 10 iulie. 
Prin urmare, toti absolventii de clasa a VIII-au sanse egale pentru a participa la en 
    Sunt inscrisi peste 172.532 de elevi absolvenți de clasa a VIII-a. Aceste probe se organizeaza în 
peste 4.200 de centre de examen 
    Vă anunț că sunt peste 75.000 de profesori care participă la prima etapă a Evaluării Naționale 
    Există peste 900 de elevi care susțin EN în condiții speciale, conform procedurii privind egalizarea 
șanselor 
    Ii anunt pe toti elevii si parintii ca accesul in centrul de examen se va face pana la ora 8:30. Fiecare 
unitate a stabilit un grafic in asa fel incat sa nu exoiste la poarta scoșlii aglomeratie si sa respecte 
masurile de comatere a imbplnavririlor 
    Prin urmare, la poarta unitatii de invatamant va exista un cadru medical care va realiza triajul 
epidemiologic si va indruma elevii catre salile de examen, impreuna cu un cadru didactic din comisia 
de examen 
    Pentru acei copii cu temperatura peste 37,3, recomand cadrelor medicale să repete succesiv de 3 
ori acel procedeu de luare a temperaturii si sa lase un termen de 2-5 minute pentru procesul acesta 
    Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, lucrările elevilor merge pentru a fi evaluate în alt județ 
decât județul din care face parte elevul, inclusiv pentru municipiul București. Și ele vor fi evaluate în 
alte județe 
    Procedura este foarte sigura, suntem intr-adevar in curtea fostrului centru de evaluare si 
examinare si va asigur ca ceea ce circula pe internet nu este de la Ministerul Educatiei. Dragi elevi, 
stimati parinti nu va lăsați pacaliti de aceste asa-zise subiecte care circula pe internet. Acestea nu 
sunt cele pe care le veti primi maine dimineata 
    Maine dimineata se vor extrage subiectele, deci nu se pune problema sa existe subiectul pe 
internet la momentul acesta. 
    Măsura este foarte sigură. Ceea ce circulă pe Internet nu este de la MEC. Dragi elevi, stimați 
părinți, nu vă lăsați păcăliți de aceste așa-zis subiecte care circulă pe Internet. Subiectele nu vor fi 
acelea. Procedura este foarte sigură. 
    Norme grădinițe, after school: Norme elaborate de MEC, Ministerul Muncii și Min. Sănătății. Sunt 
în lucru, probabil mâine le vom publica. MEC a transmis Inspectoratelor, am solicitat să anunțe 
părinții că pot depune cereri la intituțiile de învățământ preșcolar unde au mers copiii. Inspectoratele 
sunt informate de aceste cereri și transmit autorităților publice locale aceste solicitări. Decizia 
aparține autorității publice locale. Pe timp de vară – doar activități recreative, nu din curriculum. Se 
redeschid și cele de la stat, acolo unde există solicitări și autoritatea locală decide redeschiderea. 
Grădinițele trebuie să aibă aceste norme pe care cele MEC, MM și MS le va (sic) publica. 
    Elevii să fie atenți, să fie calmi, să nu se sperie, că acest examen nu le va pune probleme din punct 
de vedere al organizării din partea Ministerului Educației. Există cadre medicale în fiecare centru de 
examen, iar atunci când, dragi elevi, vă așezati in banca, primit subiectele, cititi cu atentie, fara 



emotie si ganditi-va ca sunteti cu profesorul vostru si dati teza semestriala. Pentru ca si acest examen 
nu reprezinta decât o etapă 
    Sunt și foștii mei elevi acolo unde am fost dirigintă aproape 4 ani implicati in acest examen. Le urez 
si lor mult succes si atentie 
Secretarul de stat Luminița Barcari: 
    În momentul de față, în urma declarațiilor de la județe – avem în jur de 50 de elevi aflați în izolare. 
Dar am trimis un document și pana la ora 3 vom sti exact si câti spitalizati. Maine vom sti exact și câți 
elevi au fost monitorizati cu temperatura mai mare de 37,3 grade și care ar putea sustine examenul 
in etapa a II-a 
    Noi nu putem ști exact care e afecțiunea elevului care vine cu febră, astfel incat ne-am gandit sa 
nu-i punem in pericol pe cei din centru. Noi consideram ca toti vor avea sansa de a sustine Evaluarea 
Nationala si de a participa la prima etapa de admitere in liceu 
    Departamentul juridic a transmis un răspuns, nu pot să vă spun exact, pentru că nici eu nu cunosc 
    Faptul că noi am organizat inca o etapa a EN, inseamna ca am avut grijă ca toți acesti copii sa nu fie 
discriminati 
    Despre profesori care pot avea probleme: Avem profesori de rezervă, profesori asistenți, astfel 
încât el va fi înlocuit în acea dimineață 
    Toată comisia va fi monitorizată în momentul când intră in centrul de examen. Înaintea copiilor vor 
fi monitorizați toți cei care intră în centru 
    Nu am zis ca este discriminare. Am zis ca luam in calcul toate posibilitatile. Nu cred că am folosit 
acest cuvânt, dar daca dvs spuneti. După ce am luat in calcul toate posiblitatile, ne-am consultat si cu 
specialistii din Ministerul Sanatatii si am luat aceasta decizie 
    Nu vor veni la ora 6. Cel mai devreme la ora 7:00, pentru că nu pot intra în centru înaintea comisiei 
    Toți elevii care s-au straduit vor lua acest examen, bineinteles respectand gradul de dificultate, 
care va fi progresiv. Nu inseamna ca toata lumea o sa ia Evaluarea Nationala. Daca au invatat, eu cred 
ca vor trece acest examen al vieții lor 
    Școlile s-au organizat și am aflat că în foarte multe școli au facut rost și de viziere și la 
recomandarea DSP, acolo unde este cazul, pot lua și astfel de măsuri.  
 
EDUPEDU.RO: Evaluarea Națională 2020, regulile și ultimele indicații date de ministrul Educației în 
conferință de presă la ora 14:00 
Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat o conferință de presă pentru duminică, 14 iunie 2020, la 
ora 14:00 pentru a transmite ultimele detalii legate de Evaluarea Națională. Edupedu.ro va transmite 
LIVE text aceste declarații.  
Care sunt cele mai importante aspecte legate de Evaluarea Națională 2020: 
1. Cel mai mare număr de elevi înscriși din cel puțin ultimii 7 ani, potrivit analizei Edupedu.ro. 
La Evaluarea Națională din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au înscris 172.482 de absolvenți ai clasei a VIII-
a, cu 17.526 de elevi mai mulți ca anul trecut, de exemplu, în condițiile în care există măsuri de 
distanțare fizică și siguranță sanitară. 
Dacă ar fi câte 10 în clasă (deși nu există limită pentru acest număr în vreun regulament), ar fi 
necesare peste 17.200 de săli de clasă pentru acest examen. 
La intrarea în clasa I, în anul școlar 2013-2013, această generație care acum susține Evaluarea 
Națională număra 203.387 de elevi, potrivit rapoartelor oficiale. 
Asta înseamnă că 30.905 elevi nu au mai ajuns să termine clasa a VIII-a, având în vedere că înscrierea 
lor la Evaluarea Națională se face automat de către secretariatele școlii pentru toți cei care au 
absolvit clasa a VIII-a. Acest număr înseamnă echivalentul populației unui oraș de mărimea 
minicipiului Făgăraș. 
2. Pentru prima dată elevii sunt chemați la unele școli încă de la ora 6 sau 7 dimineața, ca să fie timp 
suficient pentru trajul epidemiologic 
Mai multe școli au anunțat părinții ca elevii să vină la școală, la examenele de Evaluare Națională care 
încep luni, încă de la ora 6:00 sau ora 7:00. De precizat că examenele încep la ora 9:00 și durează 
două ore. Este vorba despre școli din București, iar decizia vine în contextul în care Ministerul 
Educației a anunțat ieri că triajul dinaintea examenului va consta în repetarea de 3 ori a măsurării 



temperaturii elevilor în cazul cărora termometrele arată valori peste 37,3, plus observarea clinică a 
simptomelor respiratorii. 
3. Avocatul Poporului a cerut de urgență ca Ministerul Educației să elimine limita de 37,3 °C stabilită 
anterior drept condiție pentru ca elevii să poată intra în examenele de Evaluare Națională și 
Bacalaureat. 
Instituția condusă de Renate Weber a trimis vineri dimineață recomandarea la Ministerul Educației, 
după ce CNCD a constatat că eliminarea copiilor cu temperatură peste 37,3 °C din Evaluarea 
Națională și BAC este discriminatorie. 
Premierul Ludovic Orban a răspuns sâmbătă în cheie politică acestei solicitări și a reluat declarația că 
elevii care nu vor intra la această sesiune, vor merge în etapa specială de peste două săptămâni. 
4. Purtarea măștii e obligatorie pentru elevi pe toată perioada petrecută în examen 
Reamintim că masca trebuie purtată obligatoriu în spații închise potrivit Ordinului nr. 874/81/2020 
privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea 
obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de 
alertă.  
Articolul 1 prevede: „Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la 
locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea 
Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin”. 
Valentin Mircea, fostul șef al Corpului de Control al Guvernului: Legea nu obligă copiii să poarte 
mască la examenele naționale. 
Ministerul Educației a recapitulat vineri condițiile în care elevii vor susține Evaluarea Națională, iar în 
comunicatul oficial nu se face nicio referire la maștile de protecție. 
4. Examenul se va da în condiții de distanțare fizică, intrarea elevilor în săli va fi făcută ca în perioada 
de pregătire dintre 2-12 iunie 
    la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a 
elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de cadrul 
medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității; 
    vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, 
substanțe dezinfectante pentru mâini etc); 
    se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, 
scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi 
cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire; 
    în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu 
privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2; 
    intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, 
sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; 
    există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi 
reîncărcate ori de câte ori este necesar. 
    În sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să 
existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul 
    pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea 
grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și 
intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură 
supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat. (Mihai Peticilă)  
 
TVR 1: Începe Evaluarea Naţională în condiţii stricte/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 20:10] 
Săptămână plină de emoţii pentru cei peste 170 de mii de absolvenţi de clasa a 8-a. Mâine începe 
Evaluarea Naţională cu proba scrisă la Română. Examenele vor fi susţinute anul acesta în condiţii 
speciale. În premieră, în istoria acestui examen, va exista o sesiune specială dedicată celor care nu 
pot participa acum, din motive medicale. 
Elevilor li se va măsura temperatura încă de la intrarea în curtea şcolii. Cei care vor avea peste 37,3 
nu vor putea susţine examenul. Însă Ministerul Educaţiei le recomandă medicilor care fac triajul să 



repete procedura de trei ori, succesiv, cu o pauză de câteva minute. Apoi copiii vor fi preluaţi şi duşi 
în clase. Nu vor avea voie să se abată de la traseul clar stabilit şi vor purta mască de protecţie. În 
toate centrele în care se susţin examene naţionale s-a făcut curăţenie temeinică, Au fost dezinfectate 
pardoselile, mesele, pupitrele, scaunele, uşile şi s-a asigurat un stoc serios de măşti, dezinfectant, 
săpun şi prosoape de hârtie. 
Luminiţa Barcari, secretar de stat Ministerul Educaţiei: În fiecare judeţ există suficiente măşti pentru 
copil, atât la intrarea în unitatea de învăţământ, dar şi la ieşire din centrul de examen, după ce se va 
dezinfecta, va primi o nouă mască. 
Sunt aşteptaţi peste 170.000 de elevi la această primă evaluare. 
Monica Anisie, ministrul Educaţiei: Fiecare unitate de învăţământ a stabilit un grafic, în aşa fel încât 
să nu existe la poarta şcolii aglomeraţie şi să se respecte măsurile de prevenire şi combaterele a 
îmbolnăvirilor. 
Asociaţiile de părinţi şi elevi spun însă că unii directori au dat dovadă de exces de zel şi i-au chemat 
pe candidaţi cu multe ore înainte de examen. 
Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi: Este clar că trebuie să stea cu masca la 
gură, ceea ce nu va fi deloc uşor din acest punct de vedere şi în special la acele unităţi de învăţământ 
unde directorii au hotărât ca elevii să vină cu mult înainte decât scrie în procedură. 
Antonia Pup, preşedinte Consiliul Naţional al Elevilor: Mi se pare inuman să chemi elevii de la şase 
dimineaţa. Şi părerea mea e că ar trebui să vedem o fermitate în decizii din partea ministerului, din 
partea inspectoratelor şi mâine elevii să poată susţine examenele în condiţii normale. Miercuri este 
programată proba la Matematică, iar pe 18 iunie cea la Limba şi Literatura Maternă, unde s-au înscris 
peste 10.000 de elevi. Pe 22 iunie vor fi afişate primele rezultate. Anul acesta va avea loc încă o 
sesiune, pentru elevii bolnavi, cei aflaţi în izolare sau carantină. Va fi organizată între 29 iunie şi 1 
iulie. După această dată se va face repartiţia computerizată. 
 
PRO TV: Examen în condiţii excepţionale/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 19:13] 
Evaluarea Naţională începe cu proba la limba română, iar ministrul Educaţiei face un apel către elevi: 
â€³Nu cumpăraţi subiectele false, vândute pe site-uri obscure! Potrivit Monicăi Anisie, subiectele 
sunt securizate pe un server până mâine şi vor fi accesibile oricărui elev care a ţinut pasul cu 
recapitularea materiei. Va fi oricum un examen în care emoţiile copiilor de clasa a opta vor fi dublate 
de timpul suplimentar, alocat procedurilor de siguranţă. Candidaţii vor trece prin mai multe filtre, 
înainte să ia loc în bănci. 
Redactor. La 7 dimineaţa, cei 172 de mii de absolvenţi de gimnaziu sunt aşteptaţi în faţa centrelor de 
examen. Păşesc înăuntru în grupuri de 10, câte unul la 5 minute, purtând mască de acasă. Se 
dezinfectează şi primesc altă sterilă. Un asistent medical le ia temperatura sau elevul se aşază pe 
locul marcat din faţă unui scaner. Acest model trimite informaţia într-un computer, care înregistrează 
valoarea pentru fiecare copil. Sunt primiţi toţi cei care au temperatura până la 37 cu 3 inclusiv. 
Luminiţa Barcari(preşedintele comisiei naţionale de examen): Avem în jur de 50 de elevi aflaţi în 
izolare. Vom şti exact şi câţi spitalizaţi, mâine, când vor transmite absenţii, vom şti şi câţi copii au fost 
monitorizaţi cu temperaturi mai mari de 37 cu 3. 
Redactor. Pentru aceştia va fi organizată o a doua etapă. Restul află subiectele la ora 9. Niciun minut 
mai devreme. 
Monica Anisie: Vă asigur că ceea ce circulă pe internet nu este de la Ministerul Educaţiei. Deci dragi 
elevi, stimaţi părinţi, nu vă lăsaţi păcăliţi de aceste aşa zise subiecte care circulă pe internet. 
Redactor. Vor avea două ore să rezolve subiectele, sub ochiul vigilent al lui big brother, sistemul de 
monitorizare audio-video care înregistrează toată sesiunea. Spre deosebire de colegii din generaţiile 
trecute, candidaţii vor sta la mare distanţă unii de alţii şi vor avea parte de un decor mai puţin 
primitor. La recomandarea Institutului de Sănătate Publică, au fost scoase din săli toate obiectele 
care nu sunt necesare. Au rămas pereţii albi şi o icoană. În timpul probei, copiii rămân cu masca pe 
figura. O pot da jos, cu acceptul comisiei, ca să ia o gură de apă. Predau lucrarea, se dezinfectează iar 
şi primesc o mască nouă. Şcolile au făcut circuite- intri pe o uşă, ieşi pe o alta. Elevii de clasa a opta 
au avut parte, chiar înainte de examen, de cea mai lungă perioada de absenţă fizică de la şcoală, 
consemnată de învăţământul românesc modern. Cursurile faţă în faţă au fost suspendate, în 



semestrul I, timp de 24 de zile. A urmat vacanţă, apoi alte 52 de zile acasă, în semestrul al doilea. 30% 
dintre elevi au lipsit de la recapitularea făcută în ultimele două săptămâni. Iar acest gol de rutină 
şcolară va influenţa nota primită. Spre deosebire de anul trecut, lucrările vor merge, pentru a fi 
corectate, în alt judeţ decât cel în care se dă proba. Indiferent că ia 10 sau punctul din oficiu, fiecare 
elev are un loc asigurat la liceu. Miercuri e proba la matematică, iar joi cea la limba maternă. Primele 
rezultate sunt aşteptate pe 22 iunie. 
 
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI: Începe Evaluarea Naţională, cu proba scrisă la Limba şi Literatura 
Română/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 19:00] 
Începe Evaluarea Naţională, cu proba scrisă la Limba şi Literatura Română. Elevii vor susţine miercuri 
proba la Matematică, iar joi pe cea la Limba Maternă. Pe 22 iunie se vor afişa primele rezultate, iar 
notele finale pe 27 iunie, după soluţionarea contestaţiilor, potrivit unui document postat pe site-ul 
Ministerul Educaţiei. Ministrul educaţiei, Monica Anisie, a făcut astăzi câteva precizări despre accesul 
elevilor în centrele de examinare. 
Monica Anisie: Accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30. La poarta unităţii de 
învăţământ, a centrului de examen va exista un cadru medical care va realiza triajul epidemiologic şi 
va îndruma elevii către sălile de examen, împreună cu un cadru didactic din comisia de examen. 
Totodată pentru acei copii care au temperatura corporală peste 37,3 recomand cadrelor medicale să 
repete succesiv de trei ori acel procedeu de luare a temperaturii şi, în acelaşi timp, să lase un termen 
de două-cinci minute pentru procesul acesta în care elevul este supus triajului epidemiologic. 
 
ANTENA 3: 250.000 de elevi şi profesori, examen în pandemie/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 18:03] 
250.000 de elevi şi profesori revin la şcoală pentru Evaluarea Naţională, o provocare fără precedent 
de când a început criza coronavirus. Copii vor fi verificaţi de un medic la intrarea în centrele de 
examen. Vor sta cu masca pe faţă în timpul probelor. Cei care au febră vor fi testaţi de 3 ori la 
distanţă de câteva minute, a explicat ministrul Educaţiei. 
Monica Anisie: Îi anunţ pe toţi elevii şi părinţii că accesul în centrul de examen se va face până la ora 
8:30. Pentru acei copii care au temperatura corporală peste 37,3, recomand cadrelor medicale să 
repete succesiv, de trei ori, acel procedeu de luare a temperaturii şi în acelaşi timp să lase un termen 
de 2-5 minute pentru procesul acesta în care elevul este supus triajului epidemiologic. 
Luminiţa Barcari (secretar de stat Ministerul Educaţiei): Conform indicaţiilor masca rămâne pe 
figură, dar nu vom fi absurzi dacă elevul doreşte să bea puţină apă sau dar... colegii noştri vor şti cum 
să procedeze în orice situaţie. 
 
SPUTNIK: Evaluarea Națională 2020: Anisie, informații de ultimă oră pentru elevi/  
Ministrul Educației și Cercetării a precizat, în cadrul unei conferințe de presă referitoare la examenul 
de Evaluare Națională 2020, că probele încep la ora 9.00. Ce alte explicații a dat. 
Absolvenții claselor a opta încep, mâine, examenul de Evaluare Națională 2020, cu proba scrisă la 
Limba și Literatura Română. 
Vorbim despre mai mult de 170.000 de absolvenți ai clasei a opta care, mâine, vor susține primul lor 
examen important. Evaluarea Națională se va desfășura în condiții fără precedent, în contextul 
pandemiei COVID-19. 
Potrivit calendarului primei sesiuni de Evaluare Națională, mâine începe examenul de Limba și 
literatura română. Miercuri, 17 iulie 2020, se va susține examenul de Matematică, iar ultima probă, la 
care s-au înscris 10.294 de absolvenți ai clasei a opta este cea de Limbă și literatură maternă. A doua 
sesiune a EN începe în 29 iunie 2020. Această etapă specială se va organiza înaintea repartiției 
computerizate, care se va realiza pe 10 iulie. Prin urmare, toți absolvenții de clasa a VIII-au șanse 
egale pentru a participa la EN. Monica Anisie a explicat că accesul în centrul de examen se va face 
până la ora 8:30. Fiecare unitate a stabilit un grafic în așa fel încât să nu existe la poarta școlii 
aglomerație și să respecte măsurile de combatere a îmbolnăvirilor. 



„Prin urmare, la poarta unității de învățământ va exista un cadru medical care va realiza triajul 
epidemiologic și va îndruma elevii către sălile de examen, împreună cu un cadru didactic din comisia 
de examen”, a explicat Anisie. 
De asemenea, pentru acei copii care au temperatura peste 37,3, Anisie a recomandat cadrelor 
medicale să repete succesiv de 3 ori acel procedeu de luare a temperaturii și să lase un termen de 2-5 
minute pentru procesul acesta. 
„Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, lucrările elevilor merge pentru a fi evaluate în alt județ 
decât județul din care face parte elevul, inclusiv pentru municipiul București. Și ele vor fi evaluate în 
alte județe”, a subliniat Anisie. (Georgiana Arsene 
  
NEWSWEEK.RO: VIDEO Precizările Monicăi Anisie, cu o zi înainte de începerea Evaluării Naționale/  
Ministrul Educației, Monica Anisie, precizează, cu o zi înainte de începerea Evaluării Naționale, că 
elevii cu temperatura mai mare de 37,3 grade vor putea susține probele începând cu 29 iunie. Peste 
900 de elevi vor susține examenul în cea de-a doua etapă. 
Precizările sale vin după ce Avocatul Poporul a emis, vineri, o recomandare care spunea că elevii care 
au mai mult de 37,3 grade ar trebui să poată susține probele, în caz contrar, fiind vorba despre 
discriminare. 
„Prima etapă începe mâine cu proba de Limba și literatura română, iar cea de-a doua etapă, 
rezervată pentru elevii care la triajul epidemiologic cu peste 37,3 temperatură – această sesiune este 
organizata in a doua etapa incepand cu 29 iunie. Scopul organizării acestei etape speciale este tocmai 
acela de a da șanse egale tuturor copiilor. Aceasta etapa speciala se va organiza înaintea repartitiei 
computerizate, care se va realiza pe 10 iulie. Prin urmare, toti absolventii de clasa a VIII-au sanse 
egale pentru a participa la Evaluarea Națională. Sunt peste 900 de elevi care susțin Evaluarea 
Națională în condiții speciale, conform procedurii privind egalizarea șanselor”, a precizat Monica 
Anisie, dumincă, într-o conferință de presă online.  
„Îi anunt pe toți elevii si părintii că accesul in centrul de examen se va face pana la ora 8:30. Fiecare 
unitate a stabilit un grafic in asa fel incat sa nu exoiste la poarta scoșlii aglomeratie si sa respecte 
masurile de comatere a îmbolnăvirilor. Prin urmare, la poarta unitatii de invatamant va exista un 
cadru medical care va realiza triajul epidemiologic si va indruma elevii catre salile de examen, 
impreuna cu un cadru didactic din comisia de examen. Pentru acei copii cu temperatura, recomand 
cadrelor medicale sa repete succesiv de 3 ori acel procedeu de luare a temperaturii si sa lase un 
termen de 2-5 minute pentru procesul acesta”, a mai spus Anisie.  
La Evaluarea Națională s-au înscris 172.532 de elevi absolvenți de clasa a VIII-a, care vor susține 
probele în cele peste 4.200 de centre de examen. (Octavia Constantinescu)  
 
PUTEREA: Monica Anisie, PRECIZĂRI de ultim moment pentru elevii care susțin Evaluarea 
Națională/  
Monica Anisie vine cu precizări de ultimă oră privind accesul elevilor în sălile de examene. Ministrul 
Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, anunţă că 172.000 de elevi vor susţine Evaluarea Naţională în 
prima etapă a examenului, care începe luni cu proba de Limba Română. 
Anisie precizează că accesul în sălile de examen se va face până la ora 8:30, iar în cazul copiilor cu 
temperatura peste valoarea de 37,3 grade, vor fi făcute trei măsurători la interval de câtreva minute. 
De asemenea, ministrul a precizat că lucrările nu vor fi corectate în judeţul în care a avut loc 
examenul ci în alte judeţe, acest lucru fiind valabil şi pentru municipiul Bucureşti, conform News.ro. 
Un număr de 172. 532 de absolvenţi ai clasei a opta sunt înscrişi la prima etapă a evaluării naţionale, 
care începe luni şi care se va organiza în 4253 de centre de examen. De asemenea peste 75.000 de 
profesori vor participa la această etapă, a anunţat ministrul Educaţiei, Monica Anisie, duminică, în 
cadrul unei conferinţe de presă. Totodată, sunt peste 900 de elevi care susţin Evaluarea Naţională în 
condiţii speciale, conform procedurilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe, a 
precizat ministrul. 
Accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30, a anunţat Anisie. Aceasta a precizat că 
fiecare unitate de învăţământ a stabilit un grafic astfel încât să nu se creeze aglomeraţie la porţile 
şcolilor, la poarta unităţilor se vor afla cadre medicale care vor evalua elevii. 



„Pentru acei copii care au temperatura corporală peste 37 cu 3 recomand cadrelor medicale să 
repete succesiv de 3 ori acel procedeu de luare a temperaturii şi în acelaşi timp să lase un termen de 
două-cinci minute pentru procesul acesta în care elevul este supus triajului epidemiologic” a declarat 
Monica Anisie. 
Ea dă asigurări cĂ şcolile au fost dezinfectate, dotate cu dezinfectant şi centrele de examen vor fi 
monitorizate de către inspectorii şcolari. 
A doua etapă va avea loc pentru elevii bolnavi, aflaţi în izolare sau carantină sau pentru cei care vor 
avea temperatura de peste 37,3, careAnisi vor intra în sesiunea specială, care se va organiza 
începând cu 29 iunie. 
Ministrul Monica Anisie a anunţat de asemenea că, spre deosebire de anul trecut, lucrările nu vor fi 
evaluate în acelaşi în judeţ în care elevii au dat examenul, ci în alte judeţe, acest lucru fiind valabil şi 
pentru lucrările elevilor care vor susţine Evaluarea Naţională în Bucureşti.  
 
REALITATEA PLUS: Elevii nu merg la examen mai devreme de ora 7/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 23:37] 
Scandal înaintea Evaluării Naţionale. Elevii de la mai multe şcoli din ţară s-au plâns că au fost chemaţi 
cu 3 ore înainte de începerea examenului. Totul pentru realizarea triajului epidemiologic. Ministerul 
Educaţiei a lămurit problema şi a promis că nimeni nu va merge în centrul de examen mai devreme 
de ora 7. Anul acesta elevii vor fi scanaţi şi de 4 ori dacă au temperatură mai mare de 37.3 grade 
Celsius. 
Reporter: Anul acesta, peste 172.000 de elevi vor susţine Evaluarea Naţională în condiţii de 
pandemie. 
Monica Anisie: La poarta unităţii de învăţământ a centrului de examen va exista un cadru medical, 
care va realiza triajul epidemiologic şi va îndruma elevii către sălile de examen împreună cu un cadru 
didactic. Totodată, pentru acei copii care au temperatura corporală peste 37,3, recomand cadrelor 
medicale să repete succesiv, de trei ori, acel procedeu de luare a temperaturii şi în acelaşi timp să lase 
un termen de 2-5 minute pentru procesul acesta în care elevul este supus triajului epidemiologic. 
Reporter: Procedură care va dura, tocmai de aceea iniţial unele şcoli i-au chemat pe cei care susţin 
examenul şi cu trei ore înainte, lucru care i-a indignat pe elevi şi pe părinţi. 
Antonia Pup - preşedinte Consiliul Naţional al Elevilor: Este o măsură inumană şi fără precedent care 
demonstrează faptul că directorii şcolilor nu au putut să organizeze aceste examene ţinând cont 
totuşi şi de starea elevilor. 
Iulian Cristache - preşedinte FNAP: Este o bătaie de joc la care a contribuit cu certitudine, şi îmi asum 
ceea ce spun, Ministerul Sănătăţii. Nu este normal să chemi aceşti copii la ora 06.00. 
Reporter: Ulterior, ministerul a anunţat că nimeni nu va veni mai devreme de ora 07.00 în centrele 
de examen. 
- Am transmis inspectorilor generali să aibă în vedere prezenţa elevilor în centrul de examen cel mai 
devreme la ora 07.00. 
Monica Anisie: Îi anunţ pe toţi elevii şi părinţii că accesul în centrul de examen se va face până la ora 
8:30. 
Reporter: Toate şcolile sunt pregătite de examen, anunţă Monica Anisie. 
Monica Anisie: În ceea ce priveşte siguranţa elevilor, menţionez că în fiecare centru de examen au 
fost luate măsurile de prevenire. S-a realizat dezinfecţia, au fost dotate unităţile de învăţământ cu 
dezinfectant. 
Reporter: Anul acesta, Evaluarea Naţională va fi susţinută în două sesiuni. Peste două săptămâni vor 
da examenul şi cei care nu au putut acum. Nu este singura modificare importantă privind Examenul 
Naţional. Pentru prima oară lucrările vor merge în alt judeţ decât cel din care face parte elevul, 
inclusiv în Bucureşti. 
 
SPARKNEWS.RO: Evaluarea Națională 2020. Monica Anisie: Accesul în centrul de examen se va face 
până la ora 8.30/  
Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, duminică, că accesul în centrele de examen pentru 
absolvenții claselor a VIII-a care susțin Evaluarea Națională se va face până la ora 8.30. Examenul 



începe mâine, 15 iunie, cu proba la Limba și literatura română. Miercuri, 17 iunie, se va desfășura 
proba la Matematică, iar joi, 18 iunie, proba la Limba și literatura maternă. Probele încep la ora 9.00. 
”Îi anunț pe toți elevii și părinții că accesul în centrul de examen se va face până la ora 8.30. Fiecare 
unitate de învățământ a stabilit un grafic în așa fel încât să nu existe la poarta școlii aglomerație și să 
se respecte măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. Prin urmare, la poarta unității de 
învățământ, a centrului de examen va exista un cadru medical care va realiza triajul epidemiologic și 
va îndruma elevii către sălile de examen, împreună cu un cadru didactic din comisia de examen. 
Totodată, pentru acei copii care au temperatura corporală peste 37,3, recomand cadrelor medicale 
să repete succesiv de 3 ori acel procedeu de luare a temperaturii și să lase un termen de 2-5 minute 
pentru procesul acesta în care elevul este supus triajului epidemiologic”, a precizat Monica Anisie, 
într-o conferință de presă organizată, duminică, pe tema Evaluării Naționale 2020. 
Ministrul a mai declarat că specificului examenului din acest an este că se organizează în două etape. 
La etapa specială vor participa numai elevii bolnavi, cei aflați în izolare sau carantină, dar și cei cu 
temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius în prima etapă. 
„Scopul organizării acestei etape speciale este tocmai acela de a da şanse egale tuturor copiilor. 
Vreau să precizez că această etapă specială se va organiza înaintea repartiţiei computerizate care se 
va realiza în data de 10 iulie. Prin urmare, toţi copiii absolvenţi de clasa a VIII-a au şanse egale pentru 
a participa la Evaluarea naţională”, a susţinut ministrul. 
În ceea ce privește corectarea lucrărilor, Monica Anisie a arătat că „anul acesta, spre deosebire de 
anul trecut, lucrările elevilor vor merge pentru a fi evaluate în alt județ decât județul din care face 
parte elevul, inclusiv pentru municipiul București”. ”Și lucrările din municipiul București vor fi 
evaluate în alte județe”, a insistat ministrul. Potrivit ministrului Educației, la prima etapă a Evaluării 
Naționale participă peste 75.000 de profesori. 
Conform Ministerului Educației, probele Evaluării Naționale încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 
4.337 de centre de examen. Primele rezultate vor fi comunicate marți, 22 iunie, până la ora 14:00 (în 
centrele de examen). Contestațiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) 
și 23 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace 
electronice. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 27 iunie. 
Potrivit datelor centralizate de MEC, la Evaluarea Națională din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au înscris 
172.482 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 în municipiul București 
  
B 1 TV: Elevii cu febră, testaţi de patru ori înainte de examene/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 18:00] 
Mâine încep emoţiile pentru elevii care au terminat clasa a 8-a. Ei vor susţine prima probă din cadrul 
Evaluării Naţionale. Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a venit cu lămuriri de ultimă oră şi a anunţat 
cum se va desfăşura triajul epidemiologic, dar şi intrarea în unităţile şcolare. 
Monica Anisie, ministrul Educaţiei: Mâine vom organiza proba de Limba şi Literatura Română, iar în 
data de 17 iunie, se va susţine proba la Matematică. În data de 18 iunie va fi proba de Limbă şi 
Literatură Maternă, pentru peste 10.000 de copii care s-au înscris la această probă. În data de 22 
iunie se vor afişa primele rezultate. 
Ministrul Educaţiei a anunţat că în aceste condiţii excepţionale, Evaluarea Naţională va fi susţinută în 
două etape, cea de-a doua etapă fiind rezervată elevilor depistaţi cu Covid 19. 
Monica Anisie, ministrul Educaţiei: Se organizează în două etape. Prima etapă, aşa cum spuneam, 
începe mâine cu proba de Limba şi Literatura Română, iar cea de-a doua etapă, organizată numai 
pentru copiii bolnavi sau cei care se află în izolare sau carantină, sau pentru elevii care, la triajul 
epidemiologic, au peste 37,3 temperatura corporală, deci, această sesiune, spuneam, este organizată 
în a doua etapă, începând cu data de 29 iunie. Această etapă specială se va organiza înaintea 
repartiţiei computerizate, care se va realiza în data de 10 iulie. Prin urmare, toţi copiii absolvenţi de 
clasa a VIII-a au şanse egale pentru a participa la Evaluarea Naţională. 
De asemenea, Monica Anisie a anunţat că accesul în unităţile de învăţământ se va face până la ora 
08:30, iar elevii vor trece prin triajul epidemiologic chiar la poarta şcolii. Copiii depistaţi cu 
temperatură de peste 37,3 grade, vor fi testaţi de mai multe ori, la intervale de câteva minute. 
Monica Anisie, ministrul Educaţiei: La poarta unităţii de învăţământ a centrului de examen va exista 
un cadru medical, care va realiza triajul epidemiologic şi va îndruma elevii către sălile de examen 



împreună cu un cadru didactic din comisia de examen. Totodată, pentru acei copii care au 
temperatura corporală peste 37,3, recomand cadrelor medicale să repete succesiv, de trei ori, acel 
procedeu de luare a temperaturii şi în acelaşi timp să lase un termen de 2-5 minute pentru procesul 
acesta în care elevul este supus triajului epidemiologic. 
Medicii spun însă că măsurile anunţate de Ministerul Educaţiei nu sunt suficiente. 
Tudor Ciuhodaru: A te baza doar pe termometrizare este din categoria haos. Mai mult încurcă decât 
ajută şi, de fapt, fără testarea extinsă suntem pe un teren minat. 
 
ROMÂNIA TV: Scandal: Elevii, chemaţi la examene de la 6 dimineaţa/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 18:13] 
Elevii care susţin Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul vor veni de la 6 dimineaţa la şcoală ca să li se ia 
temperatura de 4 ori. Asta anunţă ministrul Educaţiei în timp ce Avocatul Poporului spune că prin 
aceste măsuri se încalcă dreptul la educaţie. 
Redactor. Avocatul Poporului cere ca elevii să fie primiţi la examene chiar dacă au temperatura peste 
37,3 grade. 
Renate Weber: Problema e de ce anume să împiedici un copil care poate are peste 37,3? De ce să-l 
împiedici să-şi dea examenul în condiţii de egalitate cu ceilalţi? Poţi să ai temperatura asta din alte 
multe motive. 
Redactor. Părinţii elevilor au făcut mai multe sesizări către Ministerul Educaţiei. 
Eugen Ilea: Să poată să susţină examenele într-o clasă separată. Nouă ni se pare normal acest lucru, 
nu trimiterea acestora acasă şi revenirea lor după 14 zile. 
Redactor. CNCD consideră că elevii care vor fi trimişi acasă din cauza temperaturii vor fi discriminaţi. 
 
ZIARE.COM: Ministrul Educației: "Accesul elevilor la Evaluarea Națională se va face până la ora 
8:30. În cazul copiilor cu temperatura peste 37,3 grade, vor fi făcute trei măsurători"/   
Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, anunta ca 172.000 de elevi vor sustine Evaluarea 
Nationala in prima etapa a examenului, care incepe luni cu proba de Limba Romana. 
Anisie precizeaza ca accesul in salile de examen se va face pana la ora 8:30, iar in cazul copiilor cu 
temperatura peste valoarea de 37,3 grade, vor fi facute trei masuratori la interval de catreva minute. 
De asemenea, ministrul a precizat ca lucrarile nu vor fi corectate in judetul in care a avut loc 
examenul ci in alte judete, acest lucru fiind valabil si pentru municipiul Bucuresti. 
Un numar de 172. 532 de absolventi ai clasei a opta sunt inscrisi la prima etapa a evaluarii nationale, 
care incepe luni si care se va organiza in 4253 de centre de examen. De asemenea peste 75.000 de 
profesori vor participa la aceasta etapa, a anuntat ministrul Educatiei, Monica Anisie, duminica, in 
cadrul unei conferinte de presa. Totodata, sunt peste 900 de elevi care sustin Evaluarea Nationala in 
conditii speciale, conform procedurilor privind egalizarea sanselor pentru elevii cu deficiente, a 
precizat ministrul. 
Accesul in centrul de examen se va face pana la ora 8:30, a anuntat Anisie. Aceasta a precizat ca 
fiecare unitate de invatamant a stabilit un grafic astfel incat sa nu se creeze aglomeratie la portile 
scolilor, la poarta unitatilor se vor afla cadre medicale care vor evalua elevii. 
"Pentru acei copii care au temperatura corporala peste 37 cu 3 recomand cadrelor medicale sa 
repete succesiv de 3 ori acel procedeu de luare a temperaturii si in acelasi timp sa lase un termen de 
doua-cinci minute pentru procesul acesta in care elevul este supus triajului epidemiologic" a declarat 
Monica Anisie. 
Ea da asigurari cA scolile au fost dezinfectate, dotate cu dezinfectant si centrele de examen vor fi 
monitorizate de catre inspectorii scolari. A doua etapa va avea loc pentru elevii bolnavi, aflati in 
izolare sau carantina sau pentru cei care vor avea temperatura de peste 37,3, careAnisi vor intra in 
sesiunea speciala, care se va organiza incepand cu 29 iunie. Ministrul Monica Anisie a anuntat de 
asemenea ca, spre deosebire de anul trecut, lucrarile nu vor fi evaluate in acelasi in judet in care 
elevii au dat examenul, ci in alte judete, acest lucru fiind valabil si pentru lucrarile elevilor care vor 
sustine Evaluarea Nationala in Bucuresti.  
 



ȘTIRI EDU.RO: Monica Anisie: Elevii nu vin mai devreme de ora 7.00 la examen/  
Monica Anisie, ministrul Educației, a explicat în cadrul unei conferințe de presă cum se va desfășura 
examenul național de evaluare. în condițiile pandemisiei de coronavirus. Elevilor care au temperatură 
mai mare de 37.3 grade atunci când le va fi măsurată temperatura când ajung la școală li se va lua 
temperatura de încă trei ori, la interval de 2-5 minute. 
„Pentru acei copii cu temperatura peste 37,3, recomand cadrelor medicale să repete succesiv de 3 ori 
acel procedeu de luare a temperaturii și să lase un termen de 2-5 minute pentru procesul acesta”, a 
spus Monica Anisie. 
Elevii care vor avea totuși temperatură vor veni în a doua etapă a evaluatării naționale care începe pe 
29 iunie, etapă care se va re organiza înaintea repartiției computerizate în licee din 10 iulie, a mai 
spus ministrul. În total, 900 de elevi vor da examenul în condiții speciale, din cauza că sunt bolnavi 
sau nu pot participa fizic la examene. Pentru examenul de Evaluare Națională vor participa 75.000 de 
profesori, atât la supravegherea din săli, cât și la evaluarea lucrărilor. 
Etapa specială, organizată în contextul pandemiei de COVID-19, este destinată numai copiilor bolnavi 
sau celor care se află în izolare sau carantină, precum şi celor care la triajul epidemiologic au peste 
37,3 temperatura corporală, a amintit Anisie. 
„Scopul organizării acestei etape speciale este tocmai acela de a da şanse egale tuturor copiilor. 
Vreau să precizez că această etapă specială se va organiza înaintea repartiţiei computerizate care se 
va realiza în data de 10 iulie. Prin urmare, toţi copiii absolvenţi de clasa a VIII-a au şanse egale pentru 
a participa la Evaluarea naţională”, a susţinut ministrul. 
„Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, lucrările elevilor merge pentru a fi evaluate în alt județ 
decât județul din care face parte elevul, inclusiv pentru municipiul București. Și ele vor fi evaluate în 
alte județe”, a mai spus ministrul Educației. Monica Anisie i-a îndemnat pe elevi să nu se lase păcăliți 
de subiectele care au circulat pe diverse siteuri pentru că procedura de întocmire a examenelor este 
foarte sigură. 
„Procedura este foarte sigură, suntem într-adevăr în curtea fostului centru de evaluare și examinare 
și vă asigur că ceea ce circula pe internet nu este de la Ministerul Educației. Dragi elevi, stimați părinți 
nu vă lăsați păcăliti de aceste asa-zise subiecte care circula pe internet. Acestea nu sunt cele pe care 
le veti primi maine dimineataMaine dimineata se vor extrage subiectele, deci nu se pune problema 
sa existe subiectul pe internet la momentul acesta”, a mai spus Monica Anisie. 
Secretarul de stat, Luminița Barcari, care este și președintele Comisie Naționale de Evaluare 
Națională din acest an, a spus că sunt în jur 50 de elevi aflați în zolare. Dar am trimis un document și 
pana la ora 3 vom ști exact și câti spitalizați. Mâine vom sti exact și câți elevi au fost monitorizați cu 
temperatura mai mare de 37,3 grade și care ar putea susține examenul în etapa a II-a”, a spus 
Barcari. 
Secretarul de stat a spus că elevii nu vor veni la ora 6 la examen. ”Cel mai devreme la ora 7:00, 
pentru că nu pot intra în centru înaintea comisiei”, a spus secretarul de stat. Despre subiecte și 
dificultatea acestora, Luminița Barcari a spus că toți elevii care s-au straduit vor lua acest examen. 
Gradul de dificultate al subiectelor va fi progresiv. ”Nu inseamnă că toată lumea o să ia Evaluarea 
Națională. Dacă au învățat, eu cred ca vor trece acest examen al vieții lor”, a mai spus secretarul de 
stat. 
Evaluarea naţională începe luni cu proba la Limba şi Literatura Română, iar accesul în centrul de 
examen se va face până la ora 8,30. La poartă vor fi cadre medicale, care vor face triajul 
epidemiologic. „Pentru acei copii care au temperatura corporală peste 37,3 recomand cadrelor 
medicale să repete succesiv de trei ori acel procedeu”, a afirmat Anisie. La Evaluarea Naţională s-au 
înscris, potrivit ministrului, peste 172.532 de elevi absolvenţi de clasa a VIII-a, iar testele vor avea loc 
în peste 4.253 de centre de examen. Peste 75.000 de profesori participă la prima etapă a 
examenului, a precizat ministrul. 
„Există peste 900 de elevi care susţin Evaluarea naţională în condiţii speciale, conform procedurii 
privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe”, a menţionat Monica Anisie. 
Anul acesta, a punctat ea, toate lucrările vor fi evaluate în alt judeţ decât cel din care este elevul. 
Marţi, este programată proba la Matematică, iar pe 18 iunie cea la Limba şi Literatura Maternă, unde 
s-au înscris peste 10.000 de elevi. ,kid  



JURNALUL NAȚIONAL: Evaluarea Națională 2020: Accesul elevilor va fi permis până la 8.30. 
Temperatura va fi repetată de trei ori/  
La examenul de Evaluare Națională, care va începe luni, sunt înscrişi peste 170.000 de elevi, 
absolvenţi de clasa a VIII-a. 
La prima etapă participă peste 75.000 de profesori, examenul desfășurându-se în 4.253 de centre de 
examen, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie. 
Accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30. 
Școlile au întocmit grafice, astfel încât să nu existe aglomeraţii la porţile şcolilor, ale centrelor de 
examen. 
Un cadru medical va realiza triajul epidemiologic şi va îndruma elevii către sălile de examen. 
Pentru copiii care au temperatura peste 37,3 testul va fi repetat de trei ori, la interval de câteva 
minute. 
Școlile au fost dotate cu dezinfectant şi s-a efectuat dezinfecţia centrelor de examinare. Lucrările 
elevilor vor fi corectate în alt judeţ decât acela din care face parte elevul. Același lucru este valabil și 
pentru minicipiul Bucureşti. 
Primele rezultate vor fi afișate în data de 22 iunie. 
Examenul se va da în două etape, iar sesiunea a doua începe pe 29 iunie. Scopul acestei etape 
speciale este acela de a da şanse egale tuturor copiilor şi se va desfăşura înaintea repartizării 
computerizate. 
Peste 900 de elevi vor susține examenul în condiții speciale. Circa 50 de elevi sunt în izolare. „Până la 
ora 15:00 vom şti câţi sunt şi spitalizaţi. Mâine, când se vor trimite absenţii, vom şti şi câţi elevi au 
avut temperatură mai mare şi implicit vor participa la a doua etapă de evaluare”, a declarat Luminița 
Barcari, secretar de stat.  
 
ADEVĂRUL: Evaluarea Naţională 2020: Elevii, chemaţi la şcoală cu 2 ore înainte de examen, pentru 
triajul epidemiologic/  
Monica Anisie, a declarat duminică, în cadrul unei conferinţe de presă că examenele de evaluare 
naţională, ce încep luni, se vor desfăşura cu stricta respectare a măsurilor de siguranţă. Astfel, 
accesul elevilor se va face până la ora 8:30, fiecare unitate având stabilit un grafic pentru a evita 
aglomeraţia, iar inspectorii şcolari vor monitoriza ca toate aceste măsuri de prevenire să fie 
îndeplinite. 
„Prima etapă începe mâine. A doua etapă, pentru elevii care se află în izolare sau care mâine au 
peste 37,3 temperatură e organizată a doua etapă, în 29 iunie. Această etapă se va organiza înaintea 
repartiţiei computerizate din 10 iulie. Toţi copii absolvenţi de clasa a opta au şanse egale. Aceste 
probe se organizează în peste 4.253 de centre de examen. Mulţumesc tuturor cadrelor didactice 
pentru mobilizarea de care au dat dovadă de susţinere, sunt peste 75.000 de profesori care participă 
la prima etapă a evaluării. Îi anunţ pe toţi elevii că accesul în centrul de examen se va face până la 
8:30 
Fiecare unitate a stabilit un grafic pentru a evita aglomeraţia. Prin urmare, la poarta unitatii de 
invatamant va exista un cadru medical care va realiza triajul epidemiologic si va indruma elevii catre 
salile de examen, impreuna cu un cadru didactic din comisia de examen. Pentru acei copii cu 
temperatura peste 37,3, recomand cadrelor medicale să repete succesiv de 3 ori acel procedeu de 
luare a temperaturii si sa lase un termen de 2-5 minute pentru procesul acesta În fiecare centru de 
examen au fost luate măsurile de prevenire, s-a dezinfectat. Fiecare inspectorat va monitoriza ca 
toate aceste măsuri de prevenire să fie îndeplinite. 
Legat de modalitatea de corectare, anul acesta lucrările vor merge în alt judeţ decât cel din care face 
parte elevul, inclusiv pentru Bucureşti”, a declarat ministrul Monica Anisie. 
În funcţie de decizia şcolilor elevii sunt chemaţi la şcoli începând cu ora 7 sau 7,30, pentru testarea 
temperaturii, în condiţiile epidemiei de Covid-19. 
Triajul epidemiologic la intrarea în şcoală:  
În zilele probelor de examen, la intrarea în centrul de examen/unitatea de învăţământ, cadrele 
medicale vor face triajul epidemiologic al elevilor astfel: 



Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, temperatură ce nu trebuie să depăşească 
37.3 C̊. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte maximul admis, se repetă măsurarea 
acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute; 
Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbră;  
Observarea clinică a simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare 
generală modificată). (Laurenţiu Sirbu)  
 
DC NEWS: Evaluare națională: 170 000 de elevi înscriși. Triaj epidemiologic: „Temperatura, luată de 
trei ori"/  
La examenul de evaluare care va începe luni sunt înscrişi peste 170.000 de elevi, absolvenţi de clasa a 
opta. La prima etapă participă peste 75.000 de profesori, examenul desfășurându-se în 4.253 de 
centre de examen, a anunțat duminică ministrul Educației Monica Anisie.Accesul în centrul de 
examen se va face până la ora 8:30. Școlile au întocmit grafice, astfel încât să nu existe aglomeraţii la 
porţile şcolilor, ale centrelor de examen. 
Un cadru medical va realiza triajul epidemiologic şi va îndruma elevii către sălile de examen. Ministrul 
a recomandat ca pentru copiii care au temperatura peste 37,3 testul să fie repetat de trei ori, cu o 
pauză de câteva minute înainte de repetare. 
Unităţile de învăţământ au fost dotate cu dezinfectant şi s-a efectuat dezinfecţia centrelor de 
examinare. Lucrările elevilor vor merge la corectare în alt judeţ decât acela din care face parte elevul. 
Aici este inclus şi minicipiul Bucureşti. 
În context, ministrul a vorbit despre subiectele care au apărut pe internet. „Va asigur ca ceea ce 
circula pe internet nu e de la Ministerul Educatiei. Nu va lasati pacaliti de asa zise subiecte care 
circula pe internet. Aceastea nu sunt cele pe care le veti primi maine dimineata. Maine se vor extrage 
subiectele”, a spus Monica Anisie. 
Evaluare națională. Rezultatele, peste o săptămână 
Primele rezultate vor fi afișate în data de 22 iunie. Examenul se va da în două etape, iar sesiunea a 
doua începe pe 29 iunie. Scopul acestei etape speciale este acela de a da şanse egale tuturor copiilor 
şi se va desfăşura înaintea repartizării computerizate, a spus ministrul. La această sunt înscrişi peste 
170.000 de elevi, absolvenţi de clasa a opta. Sunt peste 75.000 de profesori care participă la prima 
etapă a Evaluarii Naţionale. 
Peste 900 de elevi are susține valuarea în condiții speciale. Luminiţa Barcari, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Educaţiei, a adăugat că în jur de 50 de elevi sunt în izolare. „Până la ora 15:00 vom şti 
câţi sunt şi spitalizaţi. Mâine, când se vor trimite absenţii, vom şti şi câţi elevi au avut temperatură 
mai mare şi implicit vor participa la a doua etapă de evaluare”.  
 
ȘTIRI PE SURSE.RO: Examen de evaluare: 170.000 de elevi înscriși, două etape, triaj epidemiologic/  
La examenul de evaluare care va începe luni sunt înscrişi peste 170.000 de elevi, absolvenţi de clasa a 
opta. La prima etapă participă peste 75.000 de profesori, examenul desfășurându-se în 4.253 de 
centre de examen, a anunțat duminică ministrul Educației Monica Anisie.Accesul în centrul de 
examen se va face până la ora 8:30. Școlile au întocmit grafice, astfel încât să nu existe aglomeraţii la 
porţile şcolilor, ale centrelor de examen. 
Un cadru medical va realiza triajul epidemiologic şi va îndruma elevii către sălile de examen. Ministrul 
a recomandat ca pentru copiii care au temperatura peste 37,3 testul să fie repetat de trei ori, cu o 
pauză de câteva minute înainte de repetare.  
Unităţile de învăţământ au fost dotate cu dezinfectant şi s-a efectuat dezinfecţia centrelor de 
examinare, potrivit Agerpres. 
Lucrările elevilor vor merge la corectare în alt judeţ decât acela din care face parte elevul. Aici este 
inclus şi minicipiul Bucureşti. 
În context, ministrul a vorbit despre subiectele care au apărut pe internet. „Va asigur ca ceea ce 
circula pe internet nu e de la Ministerul Educatiei. Nu va lasati pacaliti de asa zise subiecte care 
circula pe internet. Aceastea nu sunt cele pe care le veti primi maine dimineata. Maine se vor extrage 
subiectele”, a spus Monica Anisie. 



Primele rezultate vor fi afișate în data de 22 iunie. Examenul se va da în două etape, iar sesiunea a 
doua începe pe 29 iunie. Scopul acestei etape speciale este acela de a da şanse egale tuturor copiilor 
şi se va desfăşura înaintea repartizării computerizate, a spus ministrul. 
La această sunt înscrişi peste 170.000 de elevi, absolvenţi de clasa a opta. Sunt peste 75.000 de 
profesori care participă la prima etapă a Evaluarii Naţionale. 
Peste 900 de elevi are susține valuarea în condiții speciale. Luminiţa Barcari, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Educaţiei, a adăugat că în jur de 50 de elevi sunt în izolare. „Până la ora 15:00 vom şti 
câţi sunt şi spitalizaţi. Mâine, când se vor trimite absenţii, vom şti şi câţi elevi au avut temperatură 
mai mare şi implicit vor participa la a doua etapă de evaluare”.  
 
EDUPEDU.RO: Evaluarea Națională 2020. Ce se întâmplă cu elevii care au temperatură peste 37,3 
grade C la intrarea în examen / Ghid infografic cu regulile de examen/  
Evaluarea Națională 2020 se desfășoară în contextul fără precedent al pandemiei COVID-19 și aduce 
reguli care nu au mai fost aplicate vreodată la examene. Una dintre regulile care au generat mari 
discuții a fost cea care prevede eliminarea din examen a elevilor care la triajul efectuat la intrarea în 
școală au o temperatură peste 37,3 grade C. Măsura a fost contestată de Avocatul Poporului, însă 
menținută de Ministerul Educației, la recomandarea Ministerului Sănătății. 
“Pentru acei copii cu temperatura peste 37,3, recomand cadrelor medicale să repete succesiv de 3 ori 
acel procedeu de luare a temperaturii și să lase un termen de 2-5 minute pentru procesul acesta în 
care elevul este supus triajului epidemiologic”, a declarat Monica Anisie, într-o conferință de presă 
susținută în urmă cu o zi. 
Cum se efectuează triajul epidemiologic la intrarea în școală, pentru Evaluarea națională 2020: 
    triajul epidemiologic se efectuează de către cadrul medical la intrarea în Centrul de Examen, astfel: 
    prin măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, activitate care se va realiza la umbră; 
    dacă temperatura corporală depășește 37,3 grade C, atunci se repetă măsurarea temperaturii de 3 
ori succesiv, la un interval de timp de 2-5 minute 
    prin observarea clinică a simptomelor respiratorii de tipul tuse frecventă, strănut frecvent, stare 
generală modificată 
Ce se întâmplă cu elevii care au temperatură peste 37,3 grade la intrarea în Evaluarea Națională 
2020? 
    Cadrele medicale care constată că un elev are temperatură peste 37,3 grade și deci este în situația 
de a nu fi primit în examen informează comisia de examen, consemnează în procesul verbal care 
rămâne la dosarul comisiei 
    Comisia de examen înștiințează părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu privire la 
posibilitatea de a susține examenul în etapa specială 
Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat duminică, într-o conferință de presă, că “dacă există un 
elev care are peste 37.3, acel elev va fi îndrumat de către cadrul medical către medicul de familie, i se 
va anunța familia, apoi va fi lăsat să plece, după ce familia este anunțată și va prelua copilul”. 
„În toată perioada 2-12 iunie am avut în jur 42 de cazuri [de elevi cu temperatura peste 37,3 grade C 
– N.Red.] La pregătire au fost peste 70% dintre elevii care vor susține acum Evaluarea Națională”, a 
declarat Anisie. 
În sălile de examen stabilirea locurilor se realizează astfel încât să existe o distanță de 2 metri între 
candidați, pe rânduri și între rânduri. La intrarea în sala de examen se va afișa oglinda sălii și asistenții 
vor dirija candidatul direct către locul destinat pentru a evita parcurgerea întregii suprafețe a sălii în 
căutarea locului. (Raluca Pantazi)  
 
HOTNEWS: VIDEO Evaluarea națională 2020: Monica Anisie: Lucrările vor fi corectate în alte județe 
decât cel din care sunt elevii / Copiii vor veni la centrele de examinare cel mai devreme la ora 7 
dimineața 
Accesul în centrele de examinare pentru elevii care participă luni la prima probă a Evaluării Naționale 
2020 se va face până la ora 8:30, urmând ca fiecărui elev să-i fie măsurată temperatura, în cadrul 
măsurilor de luptă împotriva epidemiei Covid-19, a anunțat duminică ministrul Educației, Monica 
Anisie. Aceasta a recomandat ca, în cadrul în care temperatura unui elev este peste 37,3 grade, 
temperatura să fie măsurată de încă trei ori, la un interval de 2 - 5 minute. 



„La poarta unității de învățământ, a centrului de examen va exista un cadru medical care va realiza 
triajul epidemiologic și va îndruma elevii către sălile de examen, împreună cu un cadru didactic din 
comisia de examen. Pentru acei copii care au temperatura corporală peste 37,3 recomand cadrelor 
medicale să repete succesiv de trei acel procedeu de luare a temperaturii și în același timp să lase un 
termen de 2 - 5 minute pentru procesul acesta în care elevul este supus triajului epidemiologic”, a 
afirmat Monica Anisie, într-o conferință de presă. Legat de modalitatea de corectare, Monica Anisie a 
precizat că în acest an lucrările vor merge în alt județ decât cel din care face parte elevul, inclusiv 
pentru București 
Recomandarea ministrului pentru elevi? „Să fie atenți, calmi, să nu se sperie, acest examen, chiar 
dacă este primul din viața lor, nu va pune probleme din punct de vedere al siguranței, în condițiile în 
care Ministerul Educației a luat toate măsurile” necesare. 
Secretarul de stat în ministerul Educației Luminița Barcari a precizat că cel mai devreme copiii vor fi 
chemați la centrele de examinare la ora 07,00. 
În cazul în care se observă că un profesor are temperatură înaintea examenului, acesta va fi înlocuit, 
în condițiile în care există „suficienți evaluatori”. 
HotNews.ro a transmis LIVETEXT cele mai importante declarații din conferință. 
    Prima etapă a Evaluării Naționale începe mâine. A doua etapă, pentru elevii care se află în izolare 
sau care mâine au peste 37,3 temperatură e organizată a doua etapă, în 29 iunie 
    Această etapă se va organiza înaintea repartiției computerizate din 10 iulie 
    Toți copii absolvenți de clasa a opta au șanse egale 
    Aceste probe se organizează în peste 4.253 de centre de examen 
    Mulțumesc tuturor cadrelor didactice pentru mobilizarea de care au dat dovadă 
    Sunt peste 75.0-00 de profesori care participă la prima etapă a evaluării 
    Îi anunț pe toți elevii că accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30 
    Fiecare unitate a stabilit un grafic pentru a evita aglomerația 
    La poarta centrului de examen va exista un cadrul medical care va realiza triajul epidemiologic și va 
îndruma elevii către sălile de examen 
    Pentru copiii cu temperatura peste 37,3 recomand cadrelor medicale să repete de trei ori 
procedeul și să lase un termen de 2 - 5 minute pentru acest proces 
    În fiecare centru de examen au fost luate măsurile de prevenire, s-a dezinfectat 
    Fiecare inspectorat va monitoriza ca toate aceste măsuri de prevenire să fie îndeplinite 
    Legat de modalitatea de corectare, anul acesta lucrările vor merge în alt județ decât cel din care 
face parte elevul, inclusiv pentru București 
În funcție de decizia școlilor elevii sunt chemați la școli începând cu ora 7 sau 7,30, pentru testarea 
temperaturii, în condițiile epidemiei de Covid-19. 
Triajul epidemiologic la intrarea în școală 
    În zilele probelor de examen, la intrarea în centrul de examen/unitatea de învățământ, cadrele 
medicale vor face triajul epidemiologic al elevilor astfel: 
    Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, temperatură ce nu trebuie să depășească 
37.3 C̊. În cazul în care temperatura înregistrată depășește maximul admis, se repetă măsurarea 
acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute; 
    Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbră; 
    Observarea clinică a simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare 
generală modificată). 
Măsurile speciale luate de școli / Cum vor fi distribuiți elevii în sălile de clasă 
Ministerul Educației spune că fiecare centru de examen va avea echipamente și materiale de 
protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini). 
De asemenea: 
    Se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de examen (pupitre, 
mese, scaune), clanței ușii, mânerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și 
detergent, apoi cu substanțe biocide; 
    Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de examen și alte încăperi, 
vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; 



    Se asigură existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu 
dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar; 
    În sălile de clasă examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță 
între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri unul față de celălalt. 
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că pune la dispoziție o linie TELVERDE - 0800801100 - 
pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi 
disponibil în perioada 15 - 18 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 19 iunie, între orele 8:00 -
14:00. 
Media generală obținută în cadrul Evaluării Naționale are o pondere de 80% în calculul mediei de 
admitere în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal 
sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial. 
Evaluarea Națională 2020 - calendarul și procedura legată de depunerea contestațiilor 
    Examenul începe luni, 15 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. 
    Miercuri, 17 iunie, se desfășoară proba la Matematică. 
    10.294 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține joi, 18 iunie, proba la Limba și literatura maternă. 
    Probele încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 4.337 de centre de examen. 
    Primele rezultate vor fi comunicate marți, 22 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen). 
    Contestațiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16:00 - 19:00) și 23 iunie (în 
intervalul orar 8:00 - 12:00). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest 
caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip 
în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării 
contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații 
minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. 
    Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 27 iunie. 
Cum se va desfășura examenul pentru Evaluarea Națională 2020 
    Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat 
distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video. 
    Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau 
pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și 
instrumente de desen la proba de Matematică. 
    Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de 
Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează 
proba scrisă/probele scrise, după finalizarea ultimei probe prevăzute în Calendarul de desfășurare a 
Evaluării Naționale, conform Ministerului Educației. 
    Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, 
sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de 
lucrări/materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de 
calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). 
    Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei 
proceduri speciale, în perioada 22 iunie - 4 iulie. 
    La această etapă vor participa doar absolvenții care au avut temperatura peste maximul admis, au 
fost in izolare, carantină, au afecțiuni cronice care pot crește receptivitatea sau severitatea afecțiunii 
în contextul pandemiei, sunt spitalizați/internați, în prima etapă a examenelor naționale, pentru 
diverse afecțiuni. (Catiușa Ivanov)  
 
EDUPEDU.RO: Evaluarea Națională 2020 începe astăzi, cu examenul de Limba și literatura română. 
Peste 170.000 de absolvenți de clasa a VIII-a susțin examenele, cel mai mare număr de elevi înscriși 
din ultimii 7 ani 
Evaluarea Națională 2020 începe astăzi, la ora 9:00, cu examenul scris de Limba și literatura română. 
172.532 de absolvenți de clasa a VIII-a susțin examenele în condiții fără precedent, în contextul 
pandemiei COVID-19. Sunt primii candidați din istoria examenului cărora li se ia temperatura la 
intrarea în școală, pentru a fi acceptați în sala de clasă pentru susținerea probei numai cei cu 
temperatura sub sau egală cu 37,3 grade C. Este motivul pentru care unele școli i-au chemat pe elevi 



încă de la ora 7:00, pentru ca triajul epidemiologic să poată fi realizat fără ca elevii să stea la coadă la 
intrarea în școală. 
    Edupedu.ro va publica baremul de corectare de la examenul de Limba și literatura română în jurul 
orei 15.00 
Examenul de Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2020 începe la ora 9:00, iar 
absolvenții de clasa a VIII-a au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele. 
Din cei 172.532 de candidați înscriși la Evaluarea Națională 2020, 102.175 sunt din urban și 70.357 
din rural. 10.311 vor susține și proba la Limba maternă. Anul acesta au intrat în examen cu 17.526 de 
elevi mai mulți ca anul trecut, de exemplu, în contextul în care ministrul Educației a făcut apel în 
repetate rânduri la profesori să găsească modalități prin care elevii să nu fie lăsați corigenți. 
Evaluarea Națională 2020 este organizată în 4.253 de școli, dintre care 1.666 din urban și 2.587 din 
rural. 
Elevii pot intra în școală, pentru a susține examenul, până la ora 8:30. Accesul în unitatea de 
învățământ trebuie organizat astfel încât să existe o distanță minimă de 2 m între oricare 2 persoane, 
anunță Ministerul Educației. Fiecare persoană care intră în școală va primi câte o mască la sosire și 
câte o mască la plecare. La intrarea în școală fiecare persoană se dezinfectează pe mâini. 
“În unitatea de învățământ toate persoanele vor purta mască de protecție”, precizează Ministerul 
Educației. 
Cum se efectuează triajul epidemiologic la intrarea în școală, pentru Evaluarea națională 2020: 
    triajul epidemiologic se efectuează de către cadrul medical la intrarea în Centrul de Examen, astfel: 
    prin măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, activitate care se va realiza la umbră; 
    dacă temperatura corporală depășește 37,3 grade C, atunci se repetă măsurarea temperaturii de 3 
ori succesiv, la un interval de timp de 2-5 minute 
    prin observarea clinică a simptomelor respiratorii de tipul tuse frecventă, strănut frecvent, stare 
generală modificată 
Ce se întâmplă cu elevii care au temperatură peste 37,3 grade la intrarea în Evaluarea Națională 
2020? 
    Cadrele medicale care constată că un elev are temperatură peste 37,3 grade și deci este în situația 
de a nu fi primit în examen informează comisia de examen, consemnează în procesul verbal care 
rămâne la dosarul comisiei 
    Comisia de examen înștiințează părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu privire la 
posibilitatea de a susține examenul în etapa specială 
    Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat duminică, într-o conferință de presă, că “dacă există 
un elev care are peste 37.3, acel elev va fi îndrumat de către cadrul medical către medicul de familie, 
i se va anunța familia, apoi va fi lăsat să plece, după ce familia este anunțată și va prelua copilul”. 
    “În toată perioada 2-12 iunie am avut în jur 42 de cazuri [de elevi cu temperatura peste 37,3 grade 
C – N.Red.] La pregătire au fost peste 70% dintre elevii care vor susține acum Evaluarea Națională”, a 
declarat Anisie. 
În sălile de examen stabilirea locurilor se realizează astfel încât să existe o distanță de 2 metri între 
candidați, pe rânduri și între rânduri. La intrarea în sala de examen se va afișa oglinda sălii și asistenții 
vor dirija candidatul direct către locul destinat pentru a evita parcurgerea întregii suprafețe a sălii în 
căutarea locului. 
În unitățile de învățământ special, în sălile de examen, nu se va depăși numărul de 10 persoane. 
Dacă un elev anunță școala că este în situația de a fi în izolare/carantină/spital ca urmare a unei 
suspiciuni de infectare cu SARS – CoV – 2 sau diagnosticare cu COVID – 19 și nu poate susține 
examenul în prima etapă, atunci circuitul informației este următorul: 
Școală → Comisia municipală → DSP (pentru spitalizați) / ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 
(pentru izolați sau carantinați ) care confirmă → Comisia municipală → Școală 
Elevul cu alte afecțiuni poate susține examenul în sesiunea specială dacă are document medical de la 
medicul de familie sau medicul specialist cu mențiunea “starea de sănătate permite încadrarea în 
etapa specială de examen”. 
Atribuțiile comisiilor din unitățile de învățământ: 
    stabilesc în fiecare dimineaţă, prin tragere la sorţi, repartizarea asistenţilor în săli; 
    se va ține cont că aceiaşi asistenţi nu pot supraveghea, la probe diferite, aceeaşi clasă; 



    predau asistenţilor, în fiecare dimineaţă, fişa de atribuţii și mapa sălii de examen 
    iau măsuri pentru ca, în spaţiile în care se desfăşoară Evaluarea Naţională, să nu pătrundă 
persoane străine, neautorizate de comisia municipiului Bucureşti sau neprevăzute de prezenta 
metodologie. 
    Înainte ca examenul să înceapă, deci în intervalul 8:30 – 9:00, profesorii asistenți din fiecare sală de 
examen le prezintă elevilor regulile Evaluării Naționale și le solicită să predea toate eventualele 
materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen 
    Asistenții le vor spune candidaților care sunt regulile generale de distanțare fizică, să evite 
atingerea cu mâna a nasului, ochilor și gurii etc 
    Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, alfabetic, pe Centru de examen. 
    În intervalul 08.30 – 09.00, asistenții pregătesc debutul probei prin: legitimarea și instruirea 
elevilor, împărțirea tipizatului – fila 1 și a ciornei; colțul foii tipizate este lipit ulterior distribuirii 
subiectelor în săli, numai după ce, asistenții au verificat corectitudinea datelor scrise de către elevi și 
după ce asistenții au semnat. 
    Colțurile sunt lipite numai după ce elevii au început să scrie pe foaia de examen rezolvarea 
subiectelor. 
Ce le este interzis elevilor, la Evaluarea Națională 2020: 
    Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, 
rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele 
menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de 
învățământ/centrul de examen în acest scop. 
    Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele 
de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în 
sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, 
notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor. 
    Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau 
încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, 
telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care 
permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea 
subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din 
unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul. 
    Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale 
care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar 
putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare 
    Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop 
nu sunt primiți în examen. 
    Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații 
respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au 
fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre 
didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale 
interzise/ciorne/foi din lucrările scrise. 
    Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe 
lucrarea scrisă. 
    Durata fiecărei probe de examen este de 120 de minute, iar în sala de examen rămân ultimii trei 
elevi până la predarea lucrării și de către ultimul candidat. 
Toate sălile în care se desfășoară examenele și celelalte activități specifice Evaluării Naționale vor fi 
supravegheate audio-video și vor avea pe ușă anunțul privind monitorizarea. Depozitarea bagajelor 
în sala special destinată va fi monitorizată audio-video. Secretizarea lucrărilor se face de către 
asistenți, după verificarea scrierii corecte a datelor de identificare ale elevului. La predarea lucrărilor 
scrise, elevii vor semna procesul verbal de predare-primire. Se va consemna pe lucrare și în procesul 
verbal numărul total de pagini scrise. 
Afișarea rezultatelor elevilor se realizează în format letric la Centrul de examen și se păstrează pe o 
perioadă de o lună de la data afișării. 



În fiecare zi în care se desfășoară probe scrise, la ora 15.00, se descarcă și se afișează baremele de 
evaluare și notare. 
Calendar Evaluarea Națională 2020: 
2-5 iunie 2020 Înscrierea la evaluarea națională 
15 iunie 2020  Limba și literatura română – probă scrisă 
17 iunie 2020  Matematica – probă scrisă 
18 iunie 2020  Limba și literatura maternă – probă scrisă 
22 iunie 2020 (până la ora 14:00)      Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor 
22 iunie (ora 16:00-ora 19:00) – 23 iunie (ora 8:00-ora 12:00)         Depunerea contestațiilor 
23-26 iunie 2020        Soluționarea contestațiilor 
27 iunie 2020  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor (R.P.)  
 
EDUPEDU.RO: Monica Anisie: Școlile sunt pregătite, s-au luat toate măsurile de siguranță. Nu 
putem spune acum despre gradul de dificultate al subiectelor/  
Ministrul Educației a declarat în această dimineață, înainte de începerea primului examen din cadrul 
Evaluării Naționale 2020, că “școlile sunt pregătite”. “Toate centrele de examen sunt pregătite de 
către fiecare conducător de unitate. S-au luat toate măsurile de siguranță și le mulțumesc pe această 
cale și unităților administrativ teritoriale care s-au implicat în mod activ în această perioadă pentru ca 
în fiecare unitate de învățământ să existe tot ceea ce trebuie pentru ziua de astăzi, când este 
organizata prima probă din cadrul Evaluării Naționale, proba de Limba și literatura română”, a 
susținut Anisie, la Digi 24. 
Întrebată care este gradul de dificultate al subiectelor de la Limba și literatura română, Monica 
Anisie, profesoară de română la gimnaziu și liceu, a răspuns: “Nu putem spune acum despre gradul 
de dificultate, putem spune doar faptul că anul acesta din programa pentru examen au fost eliminate 
conținuturile de pe semestrul al II-lea din clasa a VIII-a sau a XII-a“. 
“Anul acesta, Evaluarea Națională se realizează în două etape. Etapa specială care va începe în data 
de 29 iunie se va desfășura numai pentru acei copii care sunt acum în izolare, în carantină, sunt 
bolnavi sau la triajul epidemiologic au avut temperatura corporală peste 37,3. Scopul organizării 
acestei etape speciale este tocmai acela de a oferi șanse egale tuturor copiilor“, a afirmat Anisie, la 
Digi 24. 
“După consultarea pe care Ministerul Educației a avut-o cu Ministerul Sănătății s-a stabilit că la 14 
zile distanță există aceasta posibilitate [ca elevul cu COVID-19 la prima sesiune de Evaluare Națională 
– N.Red.] să devină negativ“, potrivit ministrului Educației. 
Calendar Evaluarea Națională 2020: 
2-5 iunie 2020 Înscrierea la evaluarea națională 
15 iunie 2020  Limba și literatura română – probă scrisă 
17 iunie 2020  Matematica – probă scrisă 
18 iunie 2020  Limba și literatura maternă – probă scrisă 
22 iunie 2020 (până la ora 14:00)      Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor 
22 iunie (ora 16:00-ora 19:00) – 23 iunie (ora 8:00-ora 12:00)         Depunerea contestațiilor 
23-26 iunie 2020        Soluționarea contestațiilor 
27 iunie 2020  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor (Raluca Pantazi)  
 
GÂNDUL.RO: EVALUARE NAȚIONALĂ. Anunțul ministrului Educației și Cercetării, Monica Anisie: 
Modalitatea de corectare a lucrărilor va fi diferită față de anul trecut/  
Ministerul Educației a organizat, de la ora 14.00, o conferință de presă, despre examenul de Evaluare 
Națională, care începe luni, 15 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Potrivit declarației, 
specificul acestei sesiuni este că se organizează în două etape, pentru ca absolvenții de clasa a VIII-a 
să aibă șanse egale pentru a participa la Evaluarea Națională. O altă modificare, spre deosevire de 
anul trecut, lucrările vor merge în alt județ, pentru a fi corectate. 
Declarația ministrului Educației și Cercetării: 
„Specificul acestei sesiuni de Evaluare Națională este că se organizează în două etape: 
Prima etapă începe, mâine, cu proba de Limba și literatura română, iar cea de-a doua etapă, doar 
pentru elevii bolnavi, aflați în izolare sau carantină, elevii care au temperatura corporală peste 37,3 



grade Celsius, această sesiune va fi organizată într-o nouă etapă, începând cu data de 29 iunie, probă 
de limba și literatura română. Scopul acestei a doua etapă este de a da șanse egale tuturor copiilor, 
această etapă specială organizându-se înainte repartiției computerizate, care se va organiza înainte 
de 10 iulie. Prin urmare, toți copii, absolvenți de clasa a VIII-a au șanse egale pentru a participa la 
Evaluarea Națională. La această etapă sunt înscriși peste 172.000 de copii. Aceste probe se 
organizează în peste 4.253 de centre de examene. (…) 
Accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30. Fiecare unitate de învățământ a pregătit un 
grafic, astfel încât să se respecte măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. Prin urmare la 
poartă fiecărei unități de învățământ va exista un cadru medical care va realiza triajul epidemiologic 
și va îndruma elevii către sălile de examen împreună cu un cadru didactic din Comisia de Examen. 
Pentru elevii care au temperatura corporală peste 37,3 grade Celsius recomand cadrelor medicale să 
repete succesiv de trei ori acel procedeu de luare a temperaturii și să lase un termen de 2-5 min în 
procesul în care elevul este supus triajului epiemiologic. 
În ceea ce privește siguranță elevilor, menționez că în fiecare centru de examen s-au luat măsuri de 
prevenire: 
Unitățile de învățământ au fost dotate cu dezinfectanți 
Fiecare inspectorat școlar va monitoriza ca în fiecare centru de examen toate măsurile de prevenire 
să fie îndeplinite 
Modalitatea de corectare a lucrărilor, spre deosebire de anul trecut, vor merge, pentru a fi evaluate, 
în alt județ, decât județul din  care face parte elevul, inclusiv pentru municipiul București”, a declarat 
Monica Anisie, în cursul zilei de astăzi. 
Conform calendarului de examene, luni, elevii de clasa a VIII-a vor susţine proba scrisă la Limba şi 
literatura română, iar miercuri pe cea la Matematică. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor 
susţine joi proba la limba maternă. 
Pe 22 iunie se vor afişa rezultatele, până la ora 14,00. În aceeaşi zi, între orele 16,00 şi 19,00, şi pe 23 
iunie, între orele 8,00 – 12,00, se vor putea depune contestaţiile. 
În data de 27 iunie este programată afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor. 
Anul acesta, elevii din clasele terminale susţin examenele naţionale în condiţii speciale, în contextul 
pandemiei de coronavirus 
Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii au stabilit, printr-un ordin comun, mai multe măsuri care 
trebuie respectate în şcoli la examenele naţionale, în contextul prevenirii şi combaterii îmbolnăvirilor 
cu SARS-CoV-2. Documentul prevede stabilirea de circuite de intrare şi de ieşire a elevilor, a 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în şcoli, precum şi modul în care realizează 
igienizarea/ dezinfecţia unităţilor de învăţământ. În zilele probelor de examen, la intrarea în centrul 
de examen/ unitatea de învăţământ cadrele medicale vor efectua triajul epidemiologic al elevilor. 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE – 0800801100 – 
pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în 
perioada 15 – 18 iunie, între orele 8,00 – 16,00, iar pe 19 iunie între orele 8,00 -14,00.  
 
G4 MEDIA.RO: VIDEO Ministrul Anisie, ultimele precizări înainte de Evaluarea Națională: Lucrările 
vor fi corectate în alte județe decât cele de provenienţă/ Accesul elevilor se va face până la ora 
8:30, iar copiilor cu temperatura peste 37,3 grade li se vor face trei măsurători/  
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, anunţă că 172.000 de elevi vor susţine Evaluarea 
Naţională în prima etapă a examenului, care începe luni cu proba de Limba Română. Anisie 
precizează că accesul în sălile de examen se va face până la ora 8:30, iar în cazul copiilor cu 
temperatura peste valoarea de 37,3 grade, vor fi făcute trei măsurători la interval de câteva minute. 
De asemenea, ministrul a precizat că lucrările nu vor fi corectate în judeţul în care a avut loc 
examenul ci în alte judeţe, acest lucru fiind valabil şi pentru municipiul Bucureşti, transmite News.ro. 
Un număr de 172. 532 de absolvenţi ai clasei a opta sunt înscrişi la prima etapă a evaluării naţionale, 
care începe luni şi care se va organiza în 4253 de centre de examen. De asemenea peste 75.000 de 
profesori vor participa la această etapă, a anunţat ministrul Educaţiei, Monica Anisie, duminică, în 
cadrul unei conferinţe de presă. Totodată, sunt peste 900 de elevi care susţin Evaluarea Naţională în 
condiţii speciale, conform procedurilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe, a 
precizat ministrul. 



Accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30, a anunţat Anisie. Aceasta a precizat că 
fiecare unitate de învăţământ a stabilit un grafic astfel încât să nu se creeze aglomeraţie la porţile 
şcolilor, la poarta unităţilor se vor afla cadre medicale care vor evalua elevii. 
„Pentru acei copii care au temperatura corporală peste 37 cu 3 recomand cadrelor medicale să 
repete succesiv de 3 ori acel procedeu de luare a temperaturii şi în acelaşi timp să lase un termen de 
două-cinci minute pentru procesul acesta în care elevul este supus triajului epidemiologic” a declarat 
Monica Anisie. 
Ea dă asigurări că şcolile au fost dezinfectate, dotate cu dezinfectant şi centrele de examen vor fi 
monitorizate de către inspectorii şcolari. 
A doua etapă va avea loc pentru elevii bolnavi, aflaţi în izolare sau carantină sau pentru cei care vor 
avea temperatura de peste 37,3, și care vor intra în sesiunea specială, organizată începând cu 29 
iunie. 
Ministrul Monica Anisie a anunţat de asemenea că, spre deosebire de anul trecut, lucrările nu vor fi 
evaluate în acelaşi în judeţ în care elevii au dat examenul, ci în alte judeţe, acest lucru fiind valabil şi 
pentru lucrările elevilor care vor susţine Evaluarea Naţională în Bucureşti.  
 
JURNALUL NAȚIONAL: Evaluarea Națională 2020: Accesul elevilor va fi permis până la 8.30. 
Temperatura va fi repetată de trei ori/  
La examenul de Evaluare Națională, care va începe luni, sunt înscrişi peste 170.000 de elevi, 
absolvenţi de clasa a VIII-a. 
La prima etapă participă peste 75.000 de profesori, examenul desfășurându-se în 4.253 de centre de 
examen, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie. 
Accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30. 
Școlile au întocmit grafice, astfel încât să nu existe aglomeraţii la porţile şcolilor, ale centrelor de 
examen. Un cadru medical va realiza triajul epidemiologic şi va îndruma elevii către sălile de examen. 
Pentru copiii care au temperatura peste 37,3 testul va fi repetat de trei ori, la interval de câteva 
minute. 
Școlile au fost dotate cu dezinfectant şi s-a efectuat dezinfecţia centrelor de examinare. 
Lucrările elevilor vor fi corectate în alt judeţ decât acela din care face parte elevul. Același lucru este 
valabil și pentru minicipiul Bucureşti. 
Primele rezultate vor fi afișate în data de 22 iunie. 
Examenul se va da în două etape, iar sesiunea a doua începe pe 29 iunie. 
Scopul acestei etape speciale este acela de a da şanse egale tuturor copiilor şi se va desfăşura 
înaintea repartizării computerizate. Peste 900 de elevi vor susține examenul în condiții speciale. 
Circa 50 de elevi sunt în izolare. „Până la ora 15:00 vom şti câţi sunt şi spitalizaţi. Mâine, când se vor 
trimite absenţii, vom şti şi câţi elevi au avut temperatură mai mare şi implicit vor participa la a doua 
etapă de evaluare”, a declarat Luminița Barcari, secretar de stat.  
 
EDUCAȚIE PRIVATĂ.RO: Anisie: Lucrările elevilor vor fi evaluate în alt județ decât cel în care dau 
examenul, inclusiv pentru municipiul București/  
Lucrările elevilor care susțin Evaluarea Națională vor merge să fie evaluate în alt județ, inclusiv pentru 
municipiul București, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie, într-o declarație de presă. 
Ministrul a mai spus că fiecare inspectorat școlar va monitoriza în centrul de examen pentru ca 
măsurile de prevenire a infecțiilor cu noul coronavirus să fie îndeplinite. 
”Recomand cadrelor medicale să repete succesiv de trei ori acel procedeu de luare a temperaturii și 
să lase un termen de 2-5 minute pentru procesul în care elevul este supus triajului epidemiologic.În 
fiecare centru de examen au fost luate măsurile de prevenire”, a mai spus Anisie. 
CONTEXT 
Cu o zi înainte de începerea probelor scrise la Evaluarea Națională, România are un număr record de 
cazuri de coronasvirus confirmate după încheierea stării de urgență: 320 de noi infectări cu noul 
coronavirus. Cifra a fost comunicată de Grupul de Comunicare Strategică. 
Numărul de teste prelucrate în ultimele 24 de ore este de 8000. 
La ATI, în acest moment, sunt internați 165 de pacienți. 



În intervalul 13.06.2020 (10:00) – 14.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 16 decese (9 bărbați și 7 
femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, 
Botoșani, Brașov, Călărași, Cluj, Iași, Olt, Sibiu și Suceava. 
Cum se va desfățura Evaluarea Națională- comunicat al Ministerului Educației 
La Evaluarea Națională din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au înscris 172.482 de absolvenți ai clasei a VIII-
a, dintre care 16.004 în municipiul București, conform situației centralizate de către Ministerul 
Educației și Cercetării. 
Examenul începe luni, 15 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 17 iunie, se 
desfășoară proba la Matematică. 10.294 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține joi, 18 iunie, proba 
la Limba și literatura maternă. 
Probele pentru examenele naționale încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 4.337 de centre de 
examen.  
Primele rezultate vor fi comunicate marți, 22 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen).  
Contestațiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 23 iunie (în 
intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest 
caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip 
în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării 
contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații 
minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.  
Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 27 iunie. 
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat 
distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video. 
Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă 
albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și 
instrumente de desen la proba de Matematică. 
Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare 
a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba 
scrisă/probele scrise, după finalizarea ultimei probe prevăzute în Calendarul de desfășurare a 
Evaluării Naționale. 
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, 
poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de 
lucrări/materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de 
calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). 
Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei 
proceduri speciale, în perioada 22 iunie – 4 iulie. La această etapă vor participa doar absolvenții care 
au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantină, au afecțiuni cronice care pot 
crește receptivitatea sau severitatea afecțiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizați/internați, în 
prima etapă a examenelor naționale, pentru diverse afecțiuni. 
În zilele probelor de examen, la intrarea în centrul de examen/unitatea de învățământ, cadrele 
medicale vor efectua triajul epidemiologic al elevilor astfel: 
Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, temperatură ce nu trebuie să depășească 
37.3 C̊. În cazul în care temperatura înregistrată depășește maximul admis, se repetă măsurarea 
acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute; 
Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbră; 
Observarea clinică a simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare 
generală modificată). 
Reamintim faptul că fiecare centru de examen va dispune de echipamente și materiale de protecție 
(covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini, etc). De 
asemenea:  
se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, 
scaune), clanței ușii, mânerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, 
apoi cu substanțe biocide; 
intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de examen și alte încăperi, 
vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; 



se asigură existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant 
pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar; 
În sălile de clasă examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță 
între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de celălalt. Ministerul Educației și 
Cercetării pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE – 0800801100 – pentru sesizarea 
eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 15 – 18 
iunie, între orele 8:00 – 16:00, iar vineri, 19 iunie, între orele 8:00 -14:00. 
Media generală obținută în cadrul Evaluării Naționale are o pondere de 80% în calculul mediei de 
admitere în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal 
sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial 
 
EDUPEDU.RO: Subiectele de Evaluare Națională 2020 se vor extrage mâine dimineață. Ministrul 
Educației: Nu vă lăsați păcăliți de aceste așa-zise subiecte care circulă pe internet/  
“Dragi elevi, stimați parinti, nu va lăsați pacaliti de aceste asa-zise subiecte care circula pe internet. 
Acestea nu sunt cele pe care le veti primi maine dimineata! Maine dimineata se vor extrage 
subiectele, deci nu se pune problema sa existe subiectul pe internet la momentul acesta”, a declarat 
ministrul Educației, Monica Anisie. 
Aceasta a anunțat într-o conferinta de presă că procedura de realizare și selectare a subiectelor 
pentru examenele care încep de mâine “este foarte sigură”. 
Declarația vine după ce Edupedu.ro a scris pe larg că un site fals care susține că are de vânzare 
subiecte de Bacalaureat pentru examentul de anul acesta folosește o adresă de email în care apare 
cuvântul „Edupedu”. Pagina ne-a fost semnalată de cititori și promite că livrează „la un minut după 
plată a 100 de lei” subiectele și că este „partener EDU și Wikipedia”. Edupedu.ro a sesizat Centrul 
Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică care colaborează cu Poliția în acest caz.  
 
HOTNEWS: Evaluare Națională 2020 Monica Anisie: Nu vă lăsați păcăliți de subiectele care circula 
pe internet/  
Ministrul Educației, Monica Anisie, a atras atenția elevilor care susțin luni dimineață prima probă la 
Evaluarea Națională să nu se lase păcăliți de subiectele care circulă pe internet. 
„Vă asigur ca ceea ce circulă pe internet nu este de la Ministerul Educației. Dragi elevi, părinți, nu vă 
lăsați păcăliți de aceste subiecte care circula pe internet, a spus duminică Monica Anisie, într-o 
conferință de presă. 
Ministrul a dat asigurări că „procedura este foarte sigură” iar subiectele nu vor fi cunoscute decât 
mâine dimineață. (R.M.)  
 
EDUPEDU.RO: Cu mască tot timpul examenului? „Nu vom fi absurzi, dacă elevul dorește să bea 
puțină apă… Colegii noștri vor ști cum să procedeze” - anunță președintele Comisiei de Evaluare 
Națională 2020, Luminița Barcari/  
Evaluarea Națională 2020 debutează mâine, 15 iunie, cu un set de reguli fără precedent. 172.532 de 
absolvenți de clasa a VIII-a vor susține pentru prima dată examenul de final de gimnaziu trecând 
printr-un triaj epidemiologic care îi va lăsa în examen doar pe cei cu temperatura egală sau sub 
valoarea de 37,3 grade, vor sta în clase la distanțe de 2 metri de ceilalți copii, în contextul pandemiei 
COVID-19. Vor putea elevii să-și dea masca jos, în timpul examenului? 
“Conform indicațiilor, masca rămâne pe figură. Dar nu vom fi absurzi, dacă elevul dorește să bea 
puțină apă sau eu știu… Colegii noștri vor ști cum să procedeze în orice situație“, a declarat duminică 
președintele Comisiei Naționale de Evaluare Națională 2020, Luminița Barcari. 
În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de ministrul Monica Anisie, secretarul de stat a 
detaliat procedurile organizatorice ale examenului de Evaluare Națională în condiții de pandemie. 
Cei peste 170.000 de absolvenți de clasa a VIII-a vor susține Evaluarea Națională 2020 în 4.253 de 
școli care devin centre de examen. “Sunt pregătite cu numărul de pupitre necesare în funcție de 
suprafața sălii de clasă, 10 elevi, și păstrând acea distanțare fizică de 2 metri față, spate, stânga, 
dreapta, că există în fiecare sală unde vor fi elevi materiale dezinfectante 



În fiecare centru există măști pe care elevii, după ce ajung în centru, le vor primi după ce li se 
măsoară temperatura și se dezinfectează. Vor primi acele măști pe care le vor purta în timpul 
examenului“, a declarat Luminița Barcari. 
În ceea ce-i privește pe profesorii care vor fi găsiți cu temperatură peste 37,3 grade, secretarul de 
stat a precizat că “avem profesori de rezervă, profesori asistenți, astfel încât el va fi înlocuit în acea 
dimineață. Toată comisia va fi monitorizată în momentul când intră în centrul de examen. Înaintea 
copiilor vor fi monitorizați toți cei care intră în centru“. 
Elevii “nu vor veni la ora 6:00. Cel mai devreme la ora 7:00, pentru că nu pot intra în centru înaintea 
comisiei“, a precizat Barcari. De remarcat că examenul de Evaluare Națională începe la ora 9:00 și 
durează 2 ore. Elevii trebuie să se prezinte la școală, pentru examen, până cel târziu la ora 8:30. Ce se 
întâmplă cu elevii care vor avea peste 37.3 grade la Evaluarea Națională? 
Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat că “dacă există un elev care are peste 37.3, acel elev va 
fi îndrumat de către cadrul medical către medicul de familie, i se va anunța familia, apoi va fi lăsat să 
plece, după ce familia este anunțată și va prelua copilul. Dacă are 37.3 poate intra la examen“. 
“În toată perioada 2-12 iunie am avut în jur 42 de cazuri [de elevi cu temperatura peste 37,3 grade C 
– N.Red.] La pregătire au fost peste 70% dintre elevii care vor susține acum Evaluarea Națională“, a 
precizat Anisie. 
“Tocmai pentru a elimina orice formă de, eu știu, să spună copilul că nu i s-a luat bine temperatura 
șamd – a fost prevăzută în procedura comună dintre Ministerul Educației și Ministerul Sănătății 
această posibilitate de a se lua succesiv [de 3 ori – N.Red.] temperatura la un interval de 2-5 minute”, 
a continuat ministrul. 
Anisie a anunțat că “accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30. Fiecare unitate a 
stabilit un grafic în așa fel încât să nu existe la poarta școlii aglomerație și să respecte măsurile de 
combatere a îmbolnăvirilor. Prin urmare, la poarta unității de învățământ, a centrului de examen va 
exista un cadru medical care va realiza triajul epidemiologic și va îndruma elevii către sălile de 
examen, împreună cu un cadru didactic din comisia de examen“. 
“Pentru acei copii cu temperatura peste 37,3, recomand cadrelor medicale să repete succesiv de 3 ori 
acel procedeu de luare a temperaturii și să lase un termen de 2-5 minute pentru procesul acesta în 
care elevul este supus triajului epidemiologic“, a adăugat oficialul. 
Calendarul sesiunii “normale” de Evaluare Națională 2020: 
2-5 iunie 2020 Înscrierea la evaluarea națională 
15 iunie 2020  Limba și literatura română – probă scrisă 
17 iunie 2020  Matematica – probă scrisă 
18 iunie 2020  Limba și literatura maternă – probă scrisă 
22 iunie 2020 (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor 
22 iunie (ora 16:00-ora 19:00) – 23 iunie (ora 8:00-ora 12:00) Depunerea contestațiilor 
23-26 iunie 2020 Soluționarea contestațiilor 
27 iunie 2020  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor (Raluca Pantazi)  
 
EDUPEDU.RO: Citiți cu atenție subiectele, fără emoție, gândiți-vă că sunteți cu profesorul vostru și 
dați teza – sfatul ministrului Educației pentru elevii care dau Evaluarea Națională/  
„Citiți cu atenție subiectele, fără emoție, gândiți-vă că sunteți cu profesorul vostru și dați teza” – așa 
îi sfătuiește ministrul Educației, Monica Anisie, pe elevii care dau Evaluarea Națională anul acesta. 
Printre ei sunt și absolvenții clasei a VIII-a de la Colegiul Național „Tudor Vianu”, clasă la care Monica 
Anisie a fost dirigintă până în noiembrie 2019, când a fost numită ministru. 
„Aș dori să adresez tuturor elevilor mult succes, să fie calmi, să nu se sperie, că acest examen, chiar 
dacă este primul din viața lor, nu va fi un examen care să le pună vreo problemă din punct de vedere 
a organizării din partea Ministerului Educației. 
Am luat măsurile de siguranță, s-au realizat dezinfectările în toate sălile. Există cadre medicale în 
fiecare centru de examen, iar atunci când, dragi elevi, vă așezați în bancă, primiți subiectele, citiți cu 
atenție, fără emoție și gândiți-vă că sunteți cu profesorul vostru în clasă și dați teza pe care o dădeați 
semestrial. 
Pentru că și acest examen nu reprezintă decât o etapă. Așa cum tezele voastre din anii trecuți 
reprezentau o etapă, așa și Evaluarea Națională reprezintă un moment prin care voi finalizați clasa a 



VIII-a. Sunt și foștii mei elevi acolo unde am fost dirigintă aproape 4 ani implicați în această Evaluare 
Națională. Le urez și lor mult succes si atenție maximă,” a declarat ministrul Monica Anisie la finalul 
conferinței de presă de la minister. Luni, pe 15 iunie, la ora 9:00 începe proba la Limba și Literatura 
Română de la Evaluarea Națională 2020. 
Subiectele au timp de rezolvare 2 ore, nu conțin elemente din semestrul al II-lea al clasei a VIII-a, iar 
gradul de dificultate al acestora trebui să fie mediu, potrivit prevederilor din metodologia de 
organizare. (Mihai Peticilă 
  
ANTENA 3: Grădiniţele şi creşele rămân închise/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 18:07] 
De mâine se pot deschide teoretic creşele şi grădiniţele. Teoretic, pentru că de fapt vor rămâne cu 
lacătul pe uşă. Din acelaşi motiv nu au fost stabilite regulile. Normele date de INSP până la apariţia 
acestora toate unităţile rămân închise fie că sunt de stat, private, a anunţat ministrul Educaţiei. 
Redactor. Deşi au anunţat autorităţile că începând cu 15 iunie vor fi redeschise grădiniţele şi creşele, 
iată că acest lucru nu se poate întâmpla dat fiind faptul că normele de aplicare nu au fost încă date 
de ministerele de resort. E greu de crezut că de mâine dimineaţă aceste unităţi vor fi redeschise. 
Rămâne de văzut când vor fi publicate normele venite din partea ministerelor de resort şi când vor fi 
redeschise creşele şi grădiniţele în mod oficial. 
 
DIGI 24 HD: Joaca de-a redeschiderea grădiniţelor/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 23:13] 
Reluarea activităţii creşelor şi a grădiniţelor este incertă, cel puţin pentru ziua de mâine. După ce s-a 
anunţat data de 15 iunie drept moment de redeschidere a instituţiilor de învăţământ preşcolar, 
Ministrul Educaţiei ne-a comunicat astăzi că de fapt nu are pregătite normele după care ar trebui 
făcută această redeschidere. 
Monica Anisie: Mâine nu se vor redeschide, ci în momentul în care există aceste norme, există cerere 
şi există decizie la nivelul autorităţii publice locale. 
Reporter: Şi despre cele private? Acestea au anunţat deja că vor redeschide de luni. 
Monica Anisie: Normele trebuie să fie prezentate de către Ministerul Educaţiei sau de Ministerul 
Muncii. 
Reporter: Deci îi sfătuiţi să aştepte normele? 
Monica Anisie: Eu îi sfătuiesc să ia toate măsurile de siguranţă şi să aştepte aceste norme din partea 
Ministerului Sănătăţii. 
 
TVR 1: Redeschiderea grădiniţelor şi creşelor se amână/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 20:14] 
Grădiniţele şi creşele de stat dar şi cele private rămân deocamdată închise până când vor fi publicate 
normele care să permită întoarcerea în siguranţă a copiilor în colectivitate. Unităţile preşcolare au 
început să se pregătească de reîntâlnirea cu micuţii, pe timpul verii. S-a făcut curăţenie generală iar 
spaţiile au fost complet reamenajate pentru a se asigura respectarea distanţării sociale şi măsurile de 
igienă. 
De două săptămâni, pregătirile pentru revenirea copiilor în grădiniţele şi centrele afterschool private, 
sunt în toi. Mobilierul a fost igienizat şi aşezat la o distanţă de cel puţin 2 metri. Jucăriile au fost şi ele 
dezinfectate iar personalul a fost instruit pentru a se adapta noilor măsuri de siguranţă sanitară. 
Andreea Gogan, proprietarul unei grădiniţe private din Capitală: Am făcut foarte multe investiţii în 
echipamente de igienizare, măşti, viziere, dezinfectanţi, cu ajutorul colegilor noştri psihologi vom 
face reintegrarea cât mai uşoară. 
Reporter: Întregul spaţiu de aici a fost reorganizat, igienizat, au fost scoase foarte multe dintre jucării, 
pentru ca cei mici, odată ce vor reveni la grădiniţă, să aibă mai mult spaţiu de mişcare. Până acum, 
pregătirile s-au făcut după recomandările specialiştilor Centrului Naţional de Evaluare şi Promovare a 
Stării de Sănătate. Ministerul Educaţiei anunţă că de marţi vor exista şi norme. 
Monica Anisie, ministrul Educaţiei: Eu îi sfătuiesc să ia toate măsurile de siguranţă şi să aştepte 
aceste norme din partea ministerului Sănătăţii mai ales. 
Pregătiri pentru redeschidere s-au făcut şi în unele grădiniţe de stat. 



Manuela Plojiskar, director Grădiniţa nr 3, Timişoara: Am luat măsurile necesare, mai ales după Paşti, 
când personalul s-a întors la lucru, s-a făcut curăţenie, s-a dezinfectat. Noi avem cumpărate deja 
covoraşele pentru intrare, soluţiile dezinfectante, termometrele. Recomandările sunt însă clare. 
Monica Anisie, ministrul Educaţiei: Se vor redeschide în momentul în care există aceste norme, există 
cerere şi există decizie la nivelul autorităţii publice locale. /.../ 
Specialiştii vin şi ei în sprijinul părinţilor îngrijoraţi. Normele care vor permite revenirea în siguranţă a 
copiilor în grădiniţe şi creşe vor fi stabilite de Ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Muncii. 
 
EUROPA FM: Anisie: Grădinițele și creșele nu se redeschid luni. Normele, în pregătire/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 16:14] 
Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, duminică, într-o conferință de presă, că afterschool-
urile, grădinițele și creșele nu se rededeschid luni, odată cu noul val de relaxări anunțat de autorități, 
pentru că „nu există norme”. 
„Normele de revenire în cadrul creșelor și grădinițelor, precum și în cadrul after school-urilor sunt 
elaborate în colaborare de către Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. 
Acestea sunt, în acest moment, în pregătire, probabil că mâine (luni – n.red.) le vom finaliza și le vom 
prezenta”, a spus Anisie, într-o conferință de presă. Conform sursei citate, decizia de redeschidere la 
grădinițelor aparține autorităților publice locale. 
„Ministerul Educației astăzi a transmis inspectoratelor școlare situația în care putem să reîncepem 
activitatea în grădiniță și, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, le-am solicitat să anunțe părinții că pot 
depune cereri la unitățile de învățământ preșcolar la care au mers până acum copiii. Inspectoratele 
școlare sunt informate de către directorii grădinițelor de aceste solicitări și, mai departe, 
inspectoratul școlar transmite autorităților publice locale aceste solicitări. Decizia pentru a 
redeschide aceste grădinițe de vară aparține autorității publice locale. Pentru că, atenție: în aceste 
unități de învățământ preșcolar, pe această perioadă a vacanței de vară, se desfășoară numai 
activități recreative, deci nu se desfășoară activități din curriculum preșcolar”, a spus demnitarul. 
Monica Anisie a punctat că „se redeschid și grădinițele de la stat, acolo unde există solicitări și 
autoritatea publică locală decide că se poate redeschide“. 
„Mâine (luni – n. red) nu se vor redeschide, ci în momentul în care există aceste norme, există cerere 
și există decizie la nivelul autorității publice locale”, a mai spus Anisie. Guvernul a anunțat 
redeschiderea grădinițelor, afterschool-urilor și a creșelor, din 15 mai, când un nou val de relaxări 
este programat. 
 
RFI: Ministrul Educatiei: Gradinitele, cresele si afterschool-urile nu se redeschid de luni. Normele de 
revenire nu sunt.../  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 17:00] 
Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca afterschool-
urile, gradinitele si cresele nu se redeschid de luni, odata cu noul val de relaxari anuntat de autoritati, 
pentru ca normele de securitate si igiena nu sunt finalizate.Guvernul a anuntat redeschiderea 
gradinitelor, afterschool-urilor si a creselor, din 15 iunie, cand un nou val de relaxari este programat. 
Normele de revenire in cadrul creselor si gradinitelor, precum si in cadrul after school-urilor sunt 
elaborate in colaborare de catre Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii. 
Acestea sunt, in acest moment, in pregatire, probabil ca maine (luni - n.red.) le vom finaliza si le vom 
prezenta, a spus Anisie, intr-o conferinta de presa. 
Conform sursei citate, decizia de redeschidere la gradinitelor apartine autoritatilor publice locale. 
Ministerul Educatiei astazi a transmis inspectoratelor scolare situatia in care putem sa reincepem 
activitatea in gradinita si, asa cum s-a intamplat in fiecare an, le-am solicitat sa anunte parintii ca pot 
depune cereri la unitatile de invatamant prescolar la care au mers pana acum copiii. Inspectoratele 
scolare sunt informate de catre directorii gradinitelor de aceste solicitari si, mai departe, 
inspectoratul scolar transmite autoritatilor publice locale aceste solicitari. Decizia pentru a 
redeschide aceste gradinite de vara apartine autoritatii publice locale. Pentru ca, atentie: in aceste 
unitati de invatamant prescolar, pe aceasta perioada a vacantei de vara, se desfasoara numai 
activitati recreative, deci nu se desfasoara activitati din curriculum prescolar, a spus Monica Anisie. 



Ea a mai precizat ca se redeschid si gradinitele de la stat, acolo unde exista solicitari si autoritatea 
publica locala decide ca se poate redeschide. 
Maine (luni -n.red.) nu se vor redeschide, ci in momentul in care exista aceste norme, exista cerere si 
exista decizie la nivelul autoritatii publice locale, a mai spus Anisie. Guvernul a anuntat redeschiderea 
gradinitelor, afterschool-urilor si a creselor, din 15 iunie, cand un nou val de relaxari este programat. 
 
HOTNEWS: Monica Anisie: Redeschiderea creșelor și grădinițelor, publice și private, după 
publicarea normelor/  
Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat duminică, într-o conferință de presă, că redeschiderea 
creșelor și a grădinițelor, atât publice cât și private, este posibilă după publicarea normelor de 
aplicare, respectiv Ordinul comun al miniștrilor Educației, Sănătății și Muncii. 
Acest ordin va stabili în ce condiții își pot relua activitatea creșele, grădinițele de stat și after-school-
urile , indiferent dacă sunt private sau de stat. 
Potrivit unei hotărâri de guvern publicate vineri în Monitorul Oficial, „prin excepție de la pct. 1, se 
permite desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after-school-uri, pe perioada vacanței de vară, 
în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului Educației și cercetării, al ministrului Muncii și 
protecției sociale și al ministrului Sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020”. 
Monica Anisie a menționat că, în ceea ce privește ministerul pe care îl conduce, normele pentru 
redeschiderea creșelor și grădinițelor sunt în pregătire și vor fi finalizate probabil luni. (Catiușa 
Ivanov)  
 
ROMÂNIA LIBERĂ: Ministrul ezită. Nu se redeschid creșele și grădinițele, pentru că nu sunt norme 
Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a anunțat că mâine (luni) nu se pot redeschide nici 
creșele, nici grădinițele, nici clasele after-school. 
"Mâine nu se vor redeschide creșele și grădinițele mâine", a declarat, duminică, ministrul Educației și 
Cercetării, Monica Anisie, vizibil pusă în dificultate de întrebarea unui jurnalist. 
Acesta dorea să știe dacă mâine, 15 iunie, se vor redeschide cursurile în creșe, grădinițe și after - 
school, pentru a-i ajuta pe părinții care merg la serviciu și n-au cu cine să-și lase copiii acasă. 
Ministrul Monica Anisie a explicat că aceste unități școlare nu se pot deschide luni pentru că "nu sunt 
norme" și că ea recomandă, inclusiv unităților private, să amâne redeschiderea cursurilor până ce 
apar normele.  
"Normele trebuie să fie prezentate de către Minister - Ministerul Educației sau Ministerul Muncii, 
mâine, cel târziu", a spus, duminică, ministrul Educației, Monica Anisie. Ulterior, ea a spus că de fapt 
normele trebuie să fie prezentate de Ministerul Sănătății. (Mihai Diac)  
 
ACTIVE NEWS.RO: La loc comanda: Grădinițele, creșele și after school-urile nu se redeschid de luni, 
ci doar atunci când normele de siguranță vor fi prezentate de Ministerul Sănătății/  
Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat că grădinițele, creșele și after school-urile nu se 
redeschid de luni, deși Hotărârea de Guvern publicată vineri prevede acest lucru. Potrivit lui Anisie, 
doar atunci când vor fi finalizate normele de securitate și igienă se vor redeschide. 
Anunțul ministrului a fost făcut duminică în cadrul unei conferințe de presă. Deși Hotărârea de 
Guvern publicată vineri în Monitor prevede că deschiderea creșelor, grădinițelor și after school-urilor 
este permisă din 15 iunie, atât la stat cât și la privat, Monica Anisie a declarat că aceste unități de 
învățământ preșcolar nu pot fi deschide decât în momentul în care există normele de aplicare. Mai 
mult, Anisie a avut o recomandare pentru părinți sfătuindu-i să aștepte normele. 
„Mâine nu se vor redeschide, ci în momentul în care există norme, există cerere și există decizie la 
nivelul autorității publice locale. Normele trebuie să fie prezentate de către Ministerul Educației sau 
de Ministerul Muncii. Îi sfătuiesc pe părinți să aștepte norme din partea Ministerului Sănătății”, a 
declarat Monica Anisie. 
Inspectoratele școlare sunt informate de către directorii grădinițelor de aceste solicitări și, mai 
departe, inspectoratele transmit autorităților publice locale aceste solicitări. Decizia pentru a 
redeschide aceste grădinițe de vară aparține autorității publice locale. Pentru că, atenție: în aceste 
unități de învățământ preșcolar, pe această perioadă a vacanței de vară, se desfășoară numai 
activități recreative, deci nu se desfășoară activități din curriculum preșcolar”, a spus ministrul, după 



cum relatează edupedu.ro. Normele vor fi prezentate mâine de către Ministerul Educației și 
Ministerul Muncii a precizat Monica Anisie 
 
DC NEWS: Răsturnare de situație. Anisie spune că NU se deschid de luni pentru NU AU FĂCUT 
NORME: Nu sunt gata, probabil mâine/  
Ministrul tocmai ce a declarat că nu există încă norme. ”Sunt în pregătire” ne liniștește.  
Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, duminică, într-o conferință de presă, că afterschool-
urile, grădinițele și creșele nu se redeschid luni, așa cum ar fi trebuit, pentru că nu există norme.  
”Normele de revenire în cadrul creșelor și grădinițelor, precum și în cadrul after school-urilor sunt 
elaborate în colaborare de către Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. 
Acestea sunt, în acest moment, în pregătire, probabil că mâine (luni - n.red.) le vom finaliza și le vom 
prezenta”, a spus Anisie, într-o conferință de presă, conform Mediafax.  
Conform sursei citate, decizia de redeschidere la grădinițelor aparține autorităților publice locale. 
Condițiile de reîncepere a activității, trimise ASTĂZI 
”Ministerul Educației astăzi a transmis inspectoratelor școlare situația în care putem să reîncepem 
activitatea în grădiniță și, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, le-am solicitat să anunțe părinții că pot 
depune cereri la unitățile de învățământ preșcolar la care au mers până acum copiii. Inspectoratele 
școlare sunt informate de către directorii grădinițelor de aceste solicitări și, mai departe, 
inspectoratul școlar transmite autorităților publice locale aceste solicitări. Decizia pentru a 
redeschide aceste grădinițe de vară aparține autorității publice locale. Pentru că, atenție: în aceste 
unități de învățământ preșcolar, pe această perioadă a vacanței de vară, se desfășoară numai 
activități recreative, deci nu se desfășoară activități din curriculum preșcolar”, a spus ministrul.  
Monica Anisie a subliniat că „se redeschid și grădinițele de la stat, acolo unde există solicitări și 
autoritatea publică locală decide că se poate redeschide”. 
”Mâine (luni -n.red.) nu se vor redeschide, ci în momentul în care există aceste norme, există cerere 
și există decizie la nivelul autorității publice locale”, a mai spus Anisie. Guvernul a anunțat 
redeschiderea grădinițelor, afterschool-urilor și a creșelor, din 15 mai, când un nou val de relaxări 
este programat 
 
CAPITAL.RO: Răsturnare totală de situație. Anunțul oficial al Ministrului Educației. Mâine nu se mai 
deschide nimic/  
Ministrul Educației, Monica Anisie a anunțat că de luni aceste unități de învățământ preșcolar nu se 
vor redeschide, deși Hotărârea de Guvern publicată vineri prevede acest lucru. Doar atunci când vor 
fi finalizate normele de securitate și igienă se vor redeschide, a punctat ministrul. 
Deși Hotărârea de Guvern prevede deschiderea creșelor, grădinițelor și after school-urilor începând 
de luni, Ministrul Educației a declarat că acest lucru se va întâmpla doar după ce normele de 
securitate și igienă vor fi finalizate. 
„Normele de revenire în cadrul creșelor și grădinițelor, precum și în cadrul after school-urilor sunt 
elaborate în colaborare de către Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. 
Acestea sunt în acest moment în pregătire, probabil că mâine le vom finaliza și le vom prezenta. 
Ministerul Educației astăzi a transmis inspectoratelor școlare situația în care putem să reîncepem 
activitatea în grădiniță și, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, le-am solicitat să anunțe părinții că pot 
depune cereri la unitățile de învățământ preșcolar la care au mers copiii până acum. 
Inspectoratele școlare sunt informate de către directorii grădinițelor de aceste solicitări și, mai 
departe, inspectoratele transmit autorităților publice locale aceste solicitări. Decizia pentru a 
redeschide aceste grădinițe de vară [este vorba despre grădinițele de stat – N.Red.] aparține 
autorității publice locale. Pentru că, atenție: în aceste unități de învățământ preșcolar, pe această 
perioadă a vacanței de vară, se desfășoară numai activități recreative, deci nu se desfășoară activități 
din curriculum preșcolar”, a spus ministrul, după cum relatează edupedu.ro. 
Normele vor fi prezentate mâine de către Ministerul Educației și Ministerul Muncii a precizat Monica 
Anisie. 
„Mâine nu se vor redeschide. Se vor redeschide în momentul în care există aceste norme, există 
cerere și decizie la nivelul autorității publice locale. Normele trebuie să fie prezentate de Ministerul 
Educației, Ministerul Muncii mâine”, a anunțat ministrul Educației. (Iulian Luca)  

http://edupedu.ro/
http://edupedu.ro/


ȘTIRI PE SURSE.RO: Situaţie absurdă: După ce a anunţat că se deschid afterschool-urile, grădinițele 
și creșele, Guvernul a 'uitat' să emită normele/  
Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, duminică, într-o conferință de presă, că afterschool-
urile, grădinițele și creșele nu se rededeschid luni, odată cu noul val de relaxări anunțat de autorități, 
pentru că „nu există norme”. 
„Normele de revenire în cadrul creșelor și grădinițelor, precum și în cadrul after school-urilor sunt 
elaborate în colaborare de către Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. 
Acestea sunt, în acest moment, în pregătire, probabil că mâine (luni - n.red.) le vom finaliza și le vom 
prezenta”, a spus Anisie, într-o conferință de presă, potrivit Mediafax. 
Conform sursei citate, decizia de redeschidere la grădinițelor aparține autorităților publice locale. 
„Ministerul Educației astăzi a transmis inspectoratelor școlare situația în care putem să reîncepem 
activitatea în grădiniță și, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, le-am solicitat să anunțe părinții că pot 
depune cereri la unitățile de învățământ preșcolar la care au mers până acum copiii. Inspectoratele 
școlare sunt informate de către directorii grădinițelor de aceste solicitări și, mai departe, 
inspectoratul școlar transmite autorităților publice locale aceste solicitări. Decizia pentru a 
redeschide aceste grădinițe de vară aparține autorității publice locale. Pentru că, atenție: în aceste 
unități de învățământ preșcolar, pe această perioadă a vacanței de vară, se desfășoară numai 
activități recreative, deci nu se desfășoară activități din curriculum preșcolar”, a spus demnitarul. 
Monica Anisie a punctat că „se redeschid și grădinițele de la stat, acolo unde există solicitări și 
autoritatea publică locală decide că se poate redeschide“. 
„Mâine (luni -n.red.) nu se vor redeschide, ci în momentul în care există aceste norme, există cerere 
și există decizie la nivelul autorității publice locale”, a mai spus Anisie. Guvernul a anunțat 
redeschiderea grădinițelor, afterschool-urilor și a creșelor, din 15 mai, când un nou val de relaxări 
este programat. (Florin Pușcaș)  
 
EDUPEDU.RO + G4 MEDIA.RO: Mâine nu se redeschid grădinițele, creșele sau after school-urile. 
Ministrul Educației: Normele de revenire în grădinițe sunt în pregătire, probabil că mâine le vom 
finaliza/  
“Mâine nu se vor redeschide” creșele, grădinițele și after school-urilor, a anunțat astăzi, în conferință 
de presă, ministrul Educației. Deși Hotărârea de Guvern publicată vineri în Monitor prevede că 
deschiderea creșelor, grădinițelor și after school-urilor este permisă din 15 iunie, atât la stat cât și la 
privat, Monica Anisie a declarat că aceste unități de învățământ preșcolar nu pot fi deschide decât în 
momentul în care există normele de securitate și igienă finalizate. 
“Normele de revenire în cadrul creșelor și grădinițelor, precum și în cadrul after school-urilor sunt 
elaborate în colaborare de către Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. 
Acestea sunt în acest moment în pregătire, probabil că mâine le vom finaliza și le vom prezenta. 
Ministerul Educației astăzi a transmis inspectoratelor școlare situația în care putem să reîncepem 
activitatea în grădiniță și, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, le-am solicitat să anunțe părinții că pot 
depune cereri la unitățile de învățământ preșcolar la care au mers copiii până acum. Inspectoratele 
școlare sunt informate de către directorii grădinițelor de aceste solicitări și, mai departe, 
inspectoratele transmit autorităților publice locale aceste solicitări. Decizia pentru a redeschide 
aceste grădinițe de vară [este vorba despre grădinițele de stat – N.Red.] aparține autorității publice 
locale. Pentru că, atenție: în aceste unități de învățământ preșcolar, pe această perioadă a vacanței 
de vară, se desfășoară numai activități recreative, deci nu se desfășoară activități din curriculum 
preșcolar”. 
“Se redeschid și cele de la stat, acolo unde există solicitări și autoritatea publică locală decide că se 
poate redeschide“, a continuat Anisie. Ministrul Educației a marcat și prima greșeală gramaticală din 
această conferință de presă, cu următoarea declarație: “Grădinițele, fie ele de stat sau particulare, 
trebuie să aibă aceste norme pe care Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii le 
va publica probabil mâine“. 
“Activitatea în unitatea de învățământ preșcolar în care se organiza gradinița de vară este stabilită de 
către autoritatea publică locală, care – atenție – va suporta și toate costurile pe această perioadă. 
Deci profesorii pentru învățământ preșcolar, educatorii pot veni la aceste grădinițe de vară în afara 
salariului pe care îl primește [a doua greșeală gramaticală – N.Red.] de la MEC. El va fi plătit diferit, 



de autoritatea publică locală. Nu sunt obligați de către Ministerul Educației să participe la aceste 
grădinițe de vară. Dar, la fel ca în fiecare an, sunt colegi care participă la aceste grădinițe de vară. În 
fiecare an, ele au fost organizate atât în București, cât și în țară, pe baza cererilor depuse de părinți, 
la unitatea de învățământ preșcolar pe care o frecventează preșcolarul”, a declarat Anisie. 
“Mâine nu se vor redeschide. Se vor redeschide în momentul în care există aceste norme, există 
cerere și decizie la nivelul autorității publice locale. Normele trebuie să fie prezentate de Ministerul 
Educației, Ministerul Muncii mâine”, a anunțat ministrul Educației. 
“Hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență este să se deschidă atât creșele, cât și grădinițele 
sau after school-urile, cu condiția elaborării normelor privind prevenirea și combaterea 
îmbolnăvirilor. Normele trebuie să fie aprobate până mâine, conform legii. Și Hotărârea Comitetului 
spune că trebuie să elaborăm aceste norme. Până când? Până când încetează starea de alertă. Mâine 
vor fi prezentate aceste norme”, a revenit Anisie. (Raluca Pantazi)  
 
NEWSWEEK.RO: Anisie: Nu se redeschid de mâine creșele, grădinițele și after-school-urile/  
Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, duminică, într-o conferință de presă, că nu se 
redeschid de mâine creșele, grădinițele și after-school-urile, ci după finalizarea normelor de 
securitate și igienă. 
„Mâine nu se vor redeschide” creșele, grădinițele și after school-urile, a precizat Anisie, deși există o 
Hotărâre de Guvern publicată în Monitorul Oficial care prevede că din 15 iunie se va întâmpla acest 
lucru. Ministrul Educației a precizat că atât unitățile de învățământ private, cât și cele de stat, vor fi 
redeschise după finalizarea și publicarea normelor de securitate și igienă, care „sunt în acest moment 
în pregătire, probabil că mâine le vom finaliza și le vom prezenta”.  
„Ministerul Educației astăzi a transmis inspectoratelor școlare situația în care putem să reîncepem 
activitatea în grădiniță și, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, le-am solicitat să anunțe părinții că pot 
depune cereri la unitățile de învățământ preșcolar la care au mers copiii până acum. Inspectoratele 
școlare sunt informate de către directorii grădinițelor de aceste solicitări și, mai departe, 
inspectoratele transmit autorităților publice locale aceste solicitări. Decizia pentru a redeschide 
aceste grădinițe de vară  aparține autorității publice locale. Pentru că, atenție: în aceste unități de 
învățământ preșcolar, pe această perioadă a vacanței de vară, se desfășoară numai activități 
recreative, deci nu se desfășoară activități din curriculum preșcolar”, a precizat Anisie, în conferința 
de presă.  
Ministrul Educației a mai spus că se vor deschide și grădinițele de stat, „acolo unde există solicitări și 
autoritatea publică locală decide că se pot redeschide”. (Octavia Constantinescu)  
 
PUTEREA: Ministrul Educaţiei s-a răzgândit: afterschool-urile, grădinițele și creșele NU se mai 
deschid pe 15 iunie/  
Ministrul Educaţiei s-a răzgândit: afterschool-urile, grădinițele și creșele NU se mai deschid pe 15 
iunie 
Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, duminică, într-o conferință de presă, că afterschool-
urile, grădinițele și creșele nu se rededeschid luni, odată cu noul val de relaxări anunțat de autorități, 
pentru că „nu există norme”. 
„Normele de revenire în cadrul creșelor și grădinițelor, precum și în cadrul after school-urilor sunt 
elaborate în colaborare de către Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. 
Acestea sunt, în acest moment, în pregătire, probabil că mâine (luni - n.red.) le vom finaliza și le vom 
prezenta”, a spus Anisie, într-o conferință de presă, potrivit Mediafax. 
Conform sursei citate, decizia de redeschidere la grădinițelor aparține autorităților publice locale. 
„Ministerul Educației astăzi a transmis inspectoratelor școlare situația în care putem să reîncepem 
activitatea în grădiniță și, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, le-am solicitat să anunțe părinții că pot 
depune cereri la unitățile de învățământ preșcolar la care au mers până acum copiii. Inspectoratele 
școlare sunt informate de către directorii grădinițelor de aceste solicitări și, mai departe, 
inspectoratul școlar transmite autorităților publice locale aceste solicitări. Decizia pentru a 
redeschide aceste grădinițe de vară aparține autorității publice locale. Pentru că, atenție: în aceste 
unități de învățământ preșcolar, pe această perioadă a vacanței de vară, se desfășoară numai 
activități recreative, deci nu se desfășoară activități din curriculum preșcolar”, a spus demnitarul. 



Monica Anisie a punctat că „se redeschid și grădinițele de la stat, acolo unde există solicitări și 
autoritatea publică locală decide că se poate redeschide“. 
„Mâine (luni -n.red.) nu se vor redeschide, ci în momentul în care există aceste norme, există cerere 
și există decizie la nivelul autorității publice locale”, a mai spus Anisie. Guvernul a anunțat 
redeschiderea grădinițelor, afterschool-urilor și a creșelor, din 15 mai, când un nou val de relaxări 
este programat.  
 
JURNALUL NAȚIONAL: Anunț BOMBĂ al ministrului Educației: Creșele, grădinițele și afterschool-
urile nu se redeschid/  
Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat că afterschool-urile, grădinițele și creșele nu se 
redeschid luni întrucât nu există norme. 
„Normele de revenire în cadrul creșelor și grădinițelor, precum și în cadrul afterschool-urilor sunt 
elaborate în colaborare de către Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. 
Acestea sunt, în acest moment, în pregătire, probabil că mâine le vom finaliza și le vom prezenta”, a 
spus demnitarul. 
Decizia de redeschidere la grădinițelor de stat aparține autorităților publice locale. 
„Ministerul Educației astăzi a transmis inspectoratelor școlare situația în care putem să reîncepem 
activitatea în grădiniță și, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, le-am solicitat să anunțe părinții că pot 
depune cereri la unitățile de învățământ preșcolar la care au mers până acum copiii. Inspectoratele 
școlare sunt informate de către directorii grădinițelor de aceste solicitări și, mai departe, 
inspectoratul școlar transmite autorităților publice locale aceste solicitări. Decizia pentru a 
redeschide aceste grădinițe de vară aparține autorității publice locale. Pentru că, atenție: în aceste 
unități de învățământ preșcolar, pe această perioadă a vacanței de vară, se desfășoară numai 
activități recreative, deci nu se desfășoară activități din curriculum preșcolar”, a declarat Anisie. 
Monica Anisie a prercizat că „se redeschid și grădinițele de la stat, acolo unde există solicitări și 
autoritatea publică locală decide că se poate redeschide“. 
„Mâine nu se vor redeschide, ci în momentul în care există aceste norme, există cerere și există 
decizie la nivelul autorității publice locale”, a mai spus Anisie. Guvernul anunțase anterior 
redeschiderea creșelor, grădinițelor și afterschool-urilor din 15 mai.  
 
EDUCATIE PRIVATA.RO: Anisie: „Creșele și grădinițele nu se vor redeschide mâine.” Cauza: lipsa 
normelor/  
Creșele și grădinițele nu se vor redeschide mâine, din cauza lipsei normelor, a anunțat, azi, ministrul 
Educației, Monica Anisie. 
Decizia este valabilă atât pentru unitățile publice, cât și pentru cele private. 
”Acestea sunt în acest moment în pregătire, probabil că mâine le vom finaliza și le vom prezenta. 
Ministerul Educației astăzi a transmis inspectoratelor școlare situația în care putem să reîncepem 
activitatea în grădiniță și, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, le-am solicitat să anunțe părinții că pot 
depune cereri la unitățile de învățământ preșcolar la care au mers copiii până acum. Inspectoratele 
școlare sunt informate de către directorii grădinițelor de aceste solicitări și, mai departe, 
inspectoratele transmit autorităților publice locale aceste solicitări”, a spus ministrul, într-o 
conferință de presă. 
Declarația ministrului Educației vine după ce atât președintele Klaus Iohannis, cât și reprezentanții 
Guvernului au anunțat că grădinițele și creșele private și de stat vor putea fi redeschise începând de 
luni, 15 iunie. Vicepremierul Raluca Turcan a explicat, pe Facebook, ce condiții trebuie să 
îndeplinească grădinițele și creșele, pentru a putea fi redeschise. 
Postarea Ralucăi Tucan, integral: 

✅ Guvernul PNL a decis redeschiderea creșelor, grădinițelor și a after-school-urilor care 
funcționează pe timpul verii. 
Este o măsură pe care am susținut-o cu toată forța, însă este foarte important să respectăm cu 
strictețe regulile sanitare! Virusul încă este prezent și trebuie să-i învățăm și pe cei mici să se 
protejeze. 

➡️ Pentru redeschiderea creșelor, grădinițelor și a after-school-urilor am primit mii de solicitări de la 
părinții care nu au cu cine să-și lase copiii, pentru a merge la muncă, mai ales odată cu încheierea 



anului școlar, de la ONG-uri din domeniul educațional și de la mediul economic și angajații din acest 
sistem. Cu toții trebuie să fie sprijiniți. 

➡️ Vor trebui respectate reguli de către personalul didactic și administrativ, de către copii și părinți: 

🔵 Curățenie generală înaintea redeschiderii și dezinfecția zilnică a spațiilor, cu substanțe biocide 
avizate și în cantități recomandate pentru copii; 

🔵 Trasee bine delimitate și ore diferite pentru plecări și sosiri, distanțarea în sălile de clasă, dar și 
un triaj epidemiologic la sosire atât pentru angajați, cât și pentru copii; 

🔵 Reducerea numărului de jucării, spălarea / dezinfectarea regulată a celor care vor rămâne în 
clase; 

🔵 Copiii vor fi învățați cum să se spele pe mâini și vor fi asistați în acest sens de un adult; 

🔵 Activitățile didactice vor fi realizate cu precădere în exterior, în spații deschise. 

➡️ Fac apel către toți cei implicați în aceste activități să respecte cu strictețe normele prevăzute 
pentru că altfel tot efortul de până acum va fi în zadar! 

➡️ În afară de această măsură, am mai decis: 

🔵 Să fie permise evenimente private cu număr mai mare de participanți decât până acum: 20 de 
persoane pentru evenimentele organizate în interior și 50 de persoane pentru cele care au loc în 
exterior; 

🔵 Să se redeschidă Mall-urile, dar restaurantele și locurile de joacă din interiorul acestora să 
rămâna închise; 

🔵 Să se redeschidă sălile de fitness, dar cu respectarea unor norme sanitare și de distanțare stricte; 

🔵 Să se redeschidă piscinele exterioare, cu respectarea unor reguli sanitare speciale; 
Dacă lucrurile vor merge bine, treptat se vor aproba și alte măsuri de relaxare. 
Să nu uităm că #relaxare înseamnă #responsabilitate!  
 
SPUTNIK: Anisie, pentru educatoare: pot veni la grădinițe vara, în afara salariului primit/  
Ministrul Educației și Cercetării a explicat ce se întâmplă cu grădinițele de stat pe perioada verii și 
cum vor putea fi plătite cadrele didactice. Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării a anunțat că 
mâine, 15 iunie 2020, nu se vor redeschide creșele, grădinițele și after school-urile, cu toate că 
Hotărârea de Guvern publicată vineri în Monitorul Oficial prevede că acest lucru este permis de 
mâine. Vorbim atât despre unitățile de stat, cât și particulare. 
Normele de revenire în cadrul creșelor și grădinițelor, precum și în cadrul after school-urilor sunt 
elaborate în colaborare de către Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. Anisie 
a explicat că acestea sunt în acest moment în pregătire, probabil că mâine vor fi finalizate și 
prezentate. 
Astăzi, MEC a transmis inspectoratelor școlare situația în care poate reîncepe activitatea în grădiniță. 
Decizia pentru a redeschide aceste grădinițe de vară aparține autorității publice locale. 
În această perioadă, unitățile de învățământ vor derula numai activități recreative, deci nu se 
desfășoară activități din curriculum preșcolar. 
“Activitatea în unitatea de învățământ preșcolar în care se organiza gradinița de vară este stabilită de 
către autoritatea publică locală, care – atenție – va suporta și toate costurile pe această perioadă. 
Deci profesorii pentru învățământ preșcolar, educatorii pot veni la aceste grădinițe de vară în afara 
salariului pe care îl primesc de la MEC. El va fi plătit diferit, de autoritatea publică locală. Nu sunt 
obligați de către Ministerul Educației să participe la aceste grădinițe de vară”, a subliniat Anisie. 
Aceasta a subliniat că sunt cadre didactice care participă la aceste grădinițe de vară și că în fiecare an, 
ele au fost organizate atât în București, cât și în țară, pe baza cererilor depuse de părinți, la unitatea 
de învățământ preșcolar pe care o frecventează cel mic. (Georgiana Arsene)  
 
EDUPEDU.RO: Starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile, anunță Orban. Concursul național de 
angajare în învățământ, numit titularizare, este suspendat dacă legea rămâne în forma actual/  
Premierul Ludovic Orban a anunțat sâmbătă că starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile, potrivit 
G4Media.ro. Legea care impune starea de alertă în România prevede faptul că în această perioadă 
niciun concurs de angajare nu poate fi organizat în instituțiile publice. Potrivit unei analize 



Edupedu.ro, asta înseamă că nu poate fi organizat nici concursul național de angajare în învățământ, 
numit titularizare, dacă legea rămâne în forma actuală. 
Premierul Ludovic Orban a anunţat că ”vom cere stare de alertă pentru 30 de zile”, declarându-se 
încrezător că va exista în Parlament o majoritate care să înţeleagă ”că nu pot pune în pericol viaţa şi 
sănătatea românilor numai ca să să obţină câştiguri ieftine, de natură politico-electorală”.  
Legea 55/2020 care reglementează starea de alertă pe teritoriul României prevede la articolul 27, 
alineatul 3 următoarele: 
„Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru 
ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) 
și (2), precum și la art. 11 și 12”. 
Excepțiile despre care se menționează în articol sunt doar în cazurile în care instituțiile și autoritățile 
publice pot angaja personal fără concurs, în funcție de nevoile determinate de prevenirea și 
combaterea îmbolnăvirilor, sau pentru numiri în funcții publice, ori pentru angajări în ministerul 
Sănătății – vezi aici detalii despre aceste excepții.  
Cert este că nicio excepție nu permite desfășurarea concursurilor de angajare în școli. Concursul 
național de titularizare este concursul de angajare în sistemul de învățământ, adică în instituțiile 
publice de învățământ. Oficial acesta se numește „concursul naţional de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar”. 
Deja primele etape ale acestui concurs au început pe 29 mai, când lista posturilor a fost actualizată, 
apoi pe 5 iunie, când pe site-ul minsiterului a fost publicată lista cadrelor didactice titulare care au 
depus cereri de pretransfer. 
Potrivit Metodologiei în vigoare pentru Titularizare, aceasta reglementează: 
    condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate 
înînvăţământul preuniversitar; 
    organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar; 
    angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din 
funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. 
Conform legii 55/2020, etapele care au loc în acest moment legate de concursul național de angajare 
în învățământ ar putea fi contrare legii. 
Concret, din 18 iunie începe ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor 
declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, potrivit calendarului oficial: 
a) verificarea și afișarea, la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar, a 
listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; 
Termen: 18 iunie 2020 
b) înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor de 
înscriere a candidaților de către comisia județeană/a municipiului București de organizare și 
desfășurare a concursului; 
Perioada: 18-29 iunie 2020 
Notă: În perioada 18-29 iunie 2020 pot depune dosare de înscriere și cadrele didactice titulare a 
căror reducere de activitate se constată până la data de 28 iunie 2020. 
c) afișarea pe site-ul inspectoratelor școlare a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic a 
candidaților înscriși la concursul național; 
Termen: 1 iulie 2020 
d) depunerea, la inspectoratele școlare, a adeverințelor de absolvire de către absolvenții promoției 
2020/absolvenții 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele 
pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic și 
corectarea datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic la solicitarea candidaților; 
e) corectarea datelor de înscriere în sistemul informatic, la solicitarea candidaților, dacă este cazul; 
f) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar; 
Perioada: 1-9 iulie 2020 
2. Candidații care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, 
inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 9 iulie 2020. 



3. În mod excepțional, absolvenții promoției 2020 (ai studiilor medii/postliceale/universitare de 
licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului 
didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de 
absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică și să valideze fișa de înscriere în ziua 
susținerii probei scrise. Absolvenții promoției 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului 
național numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire 
psihopedagogică. 
g) afișarea, pe site-ul și la avizierele inspectoratelor școlare, a listei candidaților înscriși, a cadrelor 
didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei 
înscris(e) la concursul național care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul 
didactic/catedra pe care sunt angajate și a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate 
aceste cadre didactice, precum și a rezultatelor la probele orale; 
Termen: 10 iulie 2020 
Examenul scris pentru Titularizare, o etapă a concursului de angajare în instituțiile publice de 
învățământ, este programat pentru data de 15 iulie, iar starea de alertă ar putea fi prelungită cu 30 
de zile, pe baza legii existente, exact până în jurul datei de 15 iulie. 
În consecință, dacă Legea 55/2020 nu va fi modificată, concursul național de angajare în sistemul de 
învățământ nu va putea avea loc decât după ridicarea stării de alertă. 
Edupedu.ro a solicitat încă din 9 iunie ministrului Educației și Ministerului Educației un răspuns legat 
de acest subiect. Am întrebat cum este afectat concursul naţional de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar? De asemenea, cum este 
afectat concursul de angajare în învățământ dacă starea de alertă se prelungește cu încă 30 de zile, 
așa cum a anunțat președintele Klaus Iohannis și acum premierul Ludovic Orban? Când vom primi 
răspunsul îl vom publica. (Mihai Peticilă)  
 
ȘTIRI PE SURSE.RO: PSD INTRĂ TARE: PNL le sabotează copiilor cel mai important examen al vieții 
prin decizii aberante/  
PSD atacă PNL din cauza deciziilor privind examenele care vor fi organizate în perioada următoare. 
Partidul Social Democrat susține că „PNL le sabotează copiilor cel mai important examen al vieții prin 
decizii aberante”, după ce mai multe școli au anunțat părinții că elevii ce susțin Evalurea Națională 
trebuie să se prezinte la unitățile de învățământ la ora 6.00, deși examinarea începe la 9.00, conform 
Mediafax. 
„Ministrul Educației și Președintele Iohannis sunt dascăli, dar PNL le sabotează copiilor cel mai 
important examen al vieții prin decizii aberante! Ați umilit bolnavii, ținându-i la cozi inumane în fața 
spitalelor #închise și punându-i să alerge disperați după medicamente inexistente. Ați umilit 
#antreprenorii, promițându-le că îi spriiniți în criză și le-ați întors spatele pentru a le da banii doar 
firmelor voastre de casă. I-ați păcălit pe cei nevoiași că le dati gratis #măști doar ca să puteți da 
tunuri pe banii țării, fiindcă nici măcar o mască n-a ajuns până azi la ei. Acum vreți să chemați elevii la 
6 dimineața la scoală, în ziua evaluării naționale. Cât de #strâmb e construită mintea voastră? Îi 
umiliți deja destul pe copii fiindcă nu le dublați alocațiile. Nu vă bateți joc de ei și la cel mai important 
examen al vieții lor!”, potrivit unui mesaj postat de PSD, pe Facebook, sâmbătă la prânz.  
 
GÂNDUL.RO: NEMULȚUMIRE. PSD, atac puternic la adresa PNL: Le sabotează copiilor cel mai 
important examen al vieţii/  
Partidul Social Democrat susţine că „PNL le sabotează copiilor cel mai important examen al vieţii prin 
decizii aberante”, după ce mai multe şcoli au anunţat părinţii că elevii ce susţin Evalurea Naţională 
trebuie să se prezinte la unităţile de învăţământ la ora 6.00, deşi examinarea începe la 9.00. 
Ministrul Educaţiei şi Preşedintele Iohannis sunt dascăli, dar PNL le sabotează copiilor cel mai 
important examen al vieţii prin decizii aberante! Aţi umilit bolnavii, ţinându-i la cozi inumane în faţa 
spitalelor #închise şi punându-i să alerge disperaţi după medicamente inexistente. Aţi umilit 
#antreprenorii, promiţându-le că îi spriiniţi în criză şi le-aţi întors spatele pentru a le da banii doar 
firmelor voastre de casă. 
I-aţi păcălit pe cei nevoiaşi că le dati gratis #măşti doar ca să puteţi da tunuri pe banii ţării, fiindcă nici 
măcar o mască n-a ajuns până azi la ei. Acum vreţi să chemaţi elevii la 6 dimineaţa la scoală, în ziua 



evaluării naţionale. Cât de #strâmb e construită mintea voastră? Îi umiliţi deja destul pe copii fiindcă 
nu le dublaţi alocaţiile. Nu vă bateţi joc de ei şi la cel mai important examen al vieţii lor!”, potrivit 
unui mesaj postat de PSD, pe Facebook, sâmbătă la prânz. Luni este programată Evalurea Naţională 
pentru elevii clasei a VIII-a. 
La Evaluarea Națională din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au înscris 172.482 de absolvenți ai clasei a VIII-
a, dintre care 16.004 în municipiul București, conform situației centralizate de către Ministerul 
Educației și Cercetării. Examenul începe luni, 15 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. 
Miercuri, 17 iunie, se desfășoară proba la Matematică. 10.294 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor 
susține joi, 18 iunie, proba la Limba și literatura maternă. Probele pentru examenele naționale încep 
la ora 9:00 și se vor desfășura în 4.337 de centre de examen”, informează Ministerul Educației și 
Cercetării.  
 
ADEVĂRUL: #art26LEN. PNL, captiv în propria neputinţă? Nepăsare? Impostură? 
Dragă top (fake?) leadership PNL, ţi-o zic şi de la obraz, că de vorbă bună văd că nu pricepi. De ce-ţi 
baţi joc pe faţă de propriii (cu trei i, să fie corect gramatical) tăi simpatizanţi/membri, directori, dar 
şi de elevi, părinţi şi profesori care aşteaptă de luni bune să publici naibii odată haşgeul ăla cu 
înfiinţarea şcolilor-pilot? Nu ţi-e ruşine de ridicolul în care te-ai împotmolit singur, în public? Ce-
aştepţi? De ce ţi-e frică? 
Eu nu am afiliere politică. Activitatea şi prezenţele mele publice sunt libere de partizanate personale 
ori de altă natură. Îmi pasă de Educaţie la modul absolut, şi atât. Spun ce am de spus. Sunt un om de 
echipă şi, în virtutea importanţei strategice a nevoii schimbări paradigmei Educaţiei în România, am 
acceptat deschis parteneriatul direct cu actualul ministru al Educaţiei şi Cercetării, pentru punerea în 
fapt a proiectului şcolilor-pilot prin activarea art. 26 LEN. Legea organică prevede această posibilitate, 
pe care acum suntem mai aproape ca niciodată altcândva să o fructificăm. Am reafirmat aprecierea 
mea pentru curajul şi viziunea de început ale ministrului Educaţiei şi Cercetării, de a decide 
pregătirea Hotărârii de Guvern pentru activarea art. 26 LEN, decizie comunicată public la finele lui 
martie 2020. Am salutat acest gest, asumat iniţial într-un context social turbulent, impredictibil, ca pe 
un act de leadership real, cu consecinţe strategice pozitive pentru sistemul public al Educaţiei din 
România. 
După care una am vorbit, alta am fumat. Din martie şi până acum am irosit un răstimp impardonabil 
de lung, în care doamna ministru se tot împuşcă singură în picior, cu sete, big time, ţinând jocul 
blocat fără noimă, în contra dorinţei legitime a propriei constituante electorale din şcoli, de a face 
istorie pe bune, la firul ierbii. 
Pentru conformitate: 
23 ianuarie. START joc #art26LEN instituţional. 
30 martie. Ministrul Educaţiei şi Cercetării, asumare publică activare art. 26 LEN: Există Hotărârea de 
Guvern! (interviu realizat de Alice Iacobescu, Europa FM) 
31 martie. ŞI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 aprilie. ŞI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
mai. 
56 (cincizeci şi şase!...) de zile în total!... 
Estimp, MEC, silentio stampa. 
14 mai. Postare MS pe adevarul.ro. Punct şi de la capăt. 
17 mai. Postare MS pe adevarul.ro. Semnal de alarmă public, adresat conducerii PNL, pentru că PNL e 
la guvernare acum. 
18 mai. Interviu realizat de prof. Gabriel Fornica-Livada, postat pe Youtube.com: parametrii strategici 
ai pilotării curriculare propuse. 
20 mai. Interviu realizat de Alice Iacobescu, în cadrul emisiunii Piaţa Victoriei (Europa FM): parametrii 
strategici ai pilotării curriculare propuse. 
25 MAI. Proiect HG activare art. 26 LEN, postat pe site-ul MEC, spre consultare publică obligatorie, cf. 
Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. În sfârşit!... (N.B. 
Termenul legal alocat consultării publice, 10 zile calendaristice, a expirat în 3 iunie). 
29 mai. Interviu IClasă, Radio România Cultural, realizat de Mirela Nicolae: parametrii strategici ai 
pilotării curriculare propuse. 

http://adevarul.ro/
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1 iunie. Postare MS pe adevarul.ro. Demitizare/decriptare pilotare curriculară. 
11 iunie. Interviu pe edupedu.ro, realizat de Mihai Peticilă: parametrii strategici ai pilotării curriculare 
propuse. 
11 iunie. Dezbatere organizată de Asociaţia Ţine de Noi: “Şcolile-pilot şi viitorul Educaţiei din 
România, între inertia actuală şi alternativele curriculare” (proiect coordonat de Răzvan Orăşanu). 
4 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
5 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
6 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
7 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
8 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
9 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
10 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
11 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
12 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
13 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
14 iunie. MEC/PNL, silentio stampa. 
Dragă top (fake?) leadership PNL, tu de ce-ţi baţi joc pe faţă de propriii (cum spuneam, cu trei i, să fie 
corect gramatical) tăi simpatizanţi/membri, directori, dar şi de acei elevi, părinţi şi profesori care 
aşteaptă de luni bune ca, în mărinimia ta de #pisicăruptăpraf, să publici naibii odată haşgeul ăla cu 
înfiinţarea şcolilor-pilot? Cu ce ţi-au greşit oamenii aceştia minunaţi, ca tu să le insulţi curajul, 
integritatea şi asumarea cu un cinism iresponsabil, inexplicabil în termeni raţionali? 
De ce “de luni bune”? Pentru că încă la mijlocul lui februarie-începutul lui martie-chiar finele lui 
martie 2020, HG putea fi aprobat bine mersi, iar de-atunci şi până acum şcolile decise să pornească la 
drum în anul şcolar 2020-2021 (cel puţin 2-3 din 7) îşi făceau şi răs-făceau ofertele curriculare şi 
încadrările, fiecare în parte, având răgaz să avanseze consistent cu pregătirea tehnică a pilotării. 
Unde suntem acum, în loc? Într-un film PNL-ist de noaptea minţii, ministerial-guvernamental, în care, 
în loc să facă în Educaţie istorie en fanfare, demnă de înaintaşul (liberal şi el, parcă?!...) Spiru Haret, 
PNL alege “cârciocăreala" (apud CTP) meschină, fricoasă, nedemnă, pedalând în gol la nesfârşit şi 
căutând parcă încă un nou drob de sare tembel, de care să-şi justifice impotenţa. N-avem drob de 
sare? Nu face nimic, inventăm imediat unul, doar-doar or mai trece câteva zile de #donothing 
#paralysisbyanalysis #denial etc!... 
Dragă top (fake?) leadership PNL, nu ţi-e ruşine de ridicolul în care te-ai împotmolit singur, în public, 
tărăgănând la nesfârşit povestea #art26LEN? Ce mai aştepţi? De ce ţi-e frică? 
Acum este momentul perfect al accelerării instituţionale a procesului şi finalizării sale, prin adoptarea 
HG şi publicarea sa în Monitorul Oficial al României. 
A consacra schimbarea paradigmei Educaţiei ca Proiect de Ţară este o misiune critică istorică, aflată 
acum pe cartul nostru. Proiectele de Ţară sunt cele a căror punere în fapt ne legitimează să stăm cu 
fruntea sus şi să dăm seamă în faţa istoriei. Timpul va proba. 
Bref: 
Dragă TOP LEADERSHIP PNL, APROBĂ HG #art26LEN în ŞEDINŢA DE GUVERN din săptămâna 15-19 
IUNIE. 
Hai că poţi! 
Succes! (Marian Staş)  
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ROMÂNIA LIBERĂ: A început Evaluarea Naţională pe timp de pandemie/  

 



LIBERTATEA: 'Lucrările vor fi corectate în alte judeţe'/  

 



LIBERTATEA: Redeschiderea grădiniţelor a fost amânată/  

  
 
G4 MEDIA.RO: Peste 170.000 de elevi încep luni Evaluarea Națională cu proba la Limba și literatura 
română. Accesul în săli se va face până la ora 8:30, iar copiilor cu temperatura peste 37,3 grade li 
se vor face trei măsurători/  
Un număr de 172.482 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 în municipiul Bucureşti, s-au 
înscris pentru a susţine Evaluarea Naţională din sesiunea 2 – 27 iunie, conform situaţiei centralizate 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, transmite Agereres. 
Examenul începe luni cu proba scrisă la Limba şi literatura română, iar miercuri se va desfăşura proba 
la Matematică. Potrivit MEC, un număr de 10.294 de absolvenţi de gimnaziu vor susţine joi proba la 
limba şi literatura maternă. 
Probele pentru examenele naţionale încep la ora 9,00 şi se vor desfăşura în 4.337 de centre de 
examen. 
Primele rezultate vor fi comunicate pe data de 22 iunie, până la ora 14,00 (în centrele de examen). 
Contestaţiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16,00 – 19,00) şi 23 iunie (între orele 
8,00 – 12,00). Acestea pot fi depuse/ transmise şi prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii 
completează, semnează şi depun/ transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se 
menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate 
modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-
tip este semnată şi de părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 
Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 27 iunie. 
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore din momentul în care s-a încheiat 
distribuirea subiectelor fiecărui elev, iar probele vor fi monitorizate audio-video. 
Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă 
albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/ schemelor şi 
instrumente de desen la proba de Matematică. 
Potrivit MEC, pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale 
de Organizare a Evaluării Naţionale în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă se 
organizează proba scrisă/ probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de 
desfăşurare a Evaluării Naţionale. 



Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, 
poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări/ 
materiale: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, 
de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc. 
Elevii aflaţi în izolare/ confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus vor susţine probele conform unei 
proceduri speciale, în perioada 22 iunie – 4 iulie. 
La această etapă vor participa doar absolvenţii care au avut temperatura peste maximul admis, au 
fost în izolare, carantină, au afecţiuni cronice care pot creşte receptivitatea sau severitatea afecţiunii 
în contextul pandemiei, sunt spitalizaţi/ internaţi, în prima etapă a examenelor naţionale, pentru 
diverse afecţiuni. 
În zilele probelor de examen, la intrarea în centrul de examen/ unitatea de învăţământ, cadrele 
medicale vor efectua triajul epidemiologic al elevilor. 
Conform MEC, măsurarea temperaturii se face cu termometrul noncontact; temperatura nu trebuie 
să depăşească 37,3 grade, iar în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte maximul admis se 
repetă măsurarea acesteia de trei ori succesiv, la interval de două – cinci minute. Măsurarea 
temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbră şi se va face observarea clinică a 
simptomelor respiratorii (de tipul tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată). 
MEC reaminteşte că fiecare centru de examen va dispune de echipamente şi materiale de protecţie 
(covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini, etc). 
De asemenea, se va realiza curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs 
(pupitre, mese, scaune), clanţa uşii, a mânerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ştergere cu 
apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide, iar intrările/ ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe 
coridoare către sălile de examen şi alte încăperi vor fi semnalizate corespunzător şi dezinfectate în 
mod regulat. Totodată, se asigură existenţa, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, 
dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar, iar în 
sălile de clasă examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă 
între candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 metri unul faţă de celălalt. 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE – 0800801100 – 
pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în 
perioada 15 – 18 iunie, între orele 8,00 – 16,00, iar pe 19 iunie între orele 8,00 -14,00. Media 
generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere 
în clasa a IX-a.  
 
ADEVĂRUL: Evaluarea Naţională, la care participă peste 170.000 de elevi, începe astăzi cu Limba şi 
literatura română/  
Evaluarea Naţională, la care s-au înscris peste 170.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, începe luni cu 
proba scrisă de Limba şi literatura Română. Accesul elevilor în săli se va face până la 8.30, după 
termometrizare, iar dacă temperatura corporală depăşeşte 37,3 grade Celsius nu le va fi permis 
accesul. Pentru elevii care par a avea temperatură se recomandă termometrizarea repetată, la 
intervale de 2-5 minute. 
Conform situaţiei centralizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la Evaluarea Naţională s-au 
înscris 172.482 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 în municipiul Bucureşti. 
Examenul începe luni, cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Miercuri, 17 iunie, se desfăşoară 
proba la Matematică. 10.294 de absolvenţi ai clasei a VIII-a ar urma să susţină joi,18 iunie, proba la 
Limba şi literatura maternă. 
Primele rezultate vor fi comunicate în 22 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen). 
Contestaţiile pot fi depuse în 22 iunie (în intervalul orar 16:00 - 19:00) şi 23 iunie (în intervalul orar 
8:00 - 12:00), inclusiv prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi 
depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat 
cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota 
iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de 
către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 
 
 



Rezultatele finale vor fi afişate în 27 iunie. 
Timpul pentru elaborarea unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat 
distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video. Candidaţii trebuie să 
aibă la ei un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea 
lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de 
Matematică. 
Potrivit MEC, este interzisă introducerea în sălile de examen a ghiozdanelor, rucsacuri, sacoşe, 
poşete, a oricăror lucrări/materiale: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, mijloace electronice de 
calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete). 
Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru 
sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în perioada 15-
18 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar în 19 iunie între orele 8:00 -14:00. Media generală obţinută în 
cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a. 
Absolvenţii clasei a VIII-a îşi vor putea continua studiile în învăţământul liceal sau profesional, fiind 
asigurate locuri pentru toţi elevii care au finalizat ciclul gimnazial. 
Reguli speciale în centrele de examen 
Probele pentru examenele naţionale încep la ora 9:00 şi se vor desfăşura în 4.337 de centre. Accesul 
în sălile de clase se va face până la 8.30, după termometrizare. Dacă temperatura corporală 
depăşeşte 37,3 grade Celsius, elevilor nu le va fi permis accesul. Pentru elevii care par a avea 
temperatură se recomandă termometrizarea repetată, la intervale de 2-5 minute. 
Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbră şi se vor observa clinic 
simptomele respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată). 
„Accesul în unitatea de învăţământ trebuie organizat astfel încât să fie asiguraţi minimum 4 metri 
pătraţi pentru fiecare persoană şi să existe o distanţă minimă de 2 m între oricare 2 persoane. 
Parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitate se va realiza pe un traseu bine delimitat şi 
semnalizat, respectând normele de distanţare fizică. Fiecare persoană care intră în şcoală va primi 
câte o mască la sosire şi câte o mască la plecare. În unitatea de învăţământ toate persoanele vor 
purta mască de protecţie”, a transmis Ministerul Educaţiei. 
Potrivit sursei citate, fiecare centru de examen dispune de echipamente şi materiale de protecţie 
(covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini, etc) 
De asemenea: 
- se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, 
scaune), clanţei uşii, mânerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, 
apoi cu substanţe biocide; 
- intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de examen şi alte încăperi, 
vor fi semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat; 
- se asigură existenţa, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant 
pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar; 
- în sălile de clasă examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă 
între candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de celălalt.  
Sesiune specială pentru elevii care nu au putut participa la examen 
„Elevii aflaţi în izolare/confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus vor susţine probele conform unei 
proceduri speciale, în perioada 22 iunie - 4 iulie. La această etapă vor participa doar absolvenţii care 
au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantină, au afecţiuni cronice care pot 
creşte receptivitatea sau severitatea afecţiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizaţi/internaţi, în 
prima etapă a examenelor naţionale, pentru diverse afecţiuni", anunţă MEC. 
Calendarul sesiunii speciale a examenului de evaluare naţională: 
22-26 iunie - Înscrierea candidaţilor 
29 iunie -  Limba şi literatura română 
30 iunie – Matematică 
01 iulie – Limba şi literatura maternă 
02 iulie – Afişarea rezultatelor (ora 12.00) 
02 iulie – Depunerea contestaţiilor (între orele 14.00 – 19.00) 
04 iulie – Afişarea rezultatelor finale (după ora 12.00) 



Potrivit MEC, candidaţilor care în prima sesiune au participat şi nu au finalizat una sau mai multe 
probe li se recunosc probele susţinute şi evaluate.  
 
B 1 TV: Declaraţii de presă ale secretarului de stat în Ministerul Învăţământului, Luminiţa Barcari/  
[Jurnal de Știri/6 aprilie 2020/ora 14:00] 
Luminiţa Barcari: Bună ziua. Aşa cum a spus şi doamna ministru, toate centrele de examen sunt 
pregătite pentru a primi, mâine, absolvenţii claselor a VIII-a. Chiar astăzi am avut o videoconferinţă 
cu inspectorii şcolari generali şi ne-am asigurat că totul este pus la punct în fiecare judeţ. În cele 
4.253 de centre de examen avem logistica necesară, sunt comisiile care s-au asigurat că toate sălile 
sunt pregătite, cu numărul de pupitre necesare, în funcţie de suprafaţa sălii de clasă, zece elevi şi 
păstrând acea distanţare fizică de doi metri faţă, spate, dreapta, stânga, că există în fiecare sală unde 
vor fi elevi, există materiale dezinfectante, în fiecare centru există măşti, pe care elevii, după ce ajung 
în centru, le vor primi după ce, bineînţeles, li se măsoară temperatura şi se dezinfectează, vor primi 
acele măşti, pe care le vor purta în timpul examenului. 
Ştim că în centrele de examen şi de evaluare sunt implicaţi 19.929 de cadre didactice. Aceştia au fost 
instruiţi în şedinţă specială în cadrul centrelor judeţene şi fiecare în centrul său a avut grijă, deci 
fiecare comisie a avut grijă ca totul să fie în regulă. De asemenea, ne-am asigurat că au, pentru 
situaţiile speciale, legate de atenţionările meteo şi care ar putea conduce la întreruperea curentului 
electric sau lipsa internetului, există în fiecare judeţ soluţii de rezervă. Doresc şi eu să mulţumesc 
tuturor colegilor care s-au implicat în acest examen foarte important pentru copiii noştri şi să le spun 
mult succes copiilor care mâine, iată, participă la primul examen din viaţa lor! Dacă sunt întrebări. 
Reporter: /.../ de la DIGI 24. Aveţi în momentul de faţă o statistică ce să arate copiii care nu pot 
participa mâine la examenul de Evaluare din motive de COVID-19? 
Luminiţa Barcari: În momentul de faţă, în urma declaraţiilor comisiilor judeţene, avem în jur de 50 de 
elevi aflaţi în izolare, dar noi am trimis un document şi până la ora 15:00 vom şti exact şi câţi 
spitalizaţi; bineînţeles că mâine, în momentul în care vor transmite absenţii vom şti exact şi câţi elevi 
au fost monitorizaţi cu temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius şi care ar putea să susţină 
examen în etapa a doua a sesiunii de Evaluare Naţională. 
Reporter: Etapa a doua se va ţine acasă sau la şcoală? 
Luminiţa Barcari: De aceea am luat în calcul două săptămâni, până la etapa specială, pentru ca cei 
care sunt în izolare să poată participa în şcoală, bineînţeles. 
Reporter: Ne puteţi spune concret, mâine dimineaţă, elevul care are temperatură de 37,4 ce se 
întâmplă cu el? Ne puteţi spune cum se desfăşoară procesul la şcoală, pentru că sunt şcoli care îi 
cheamă pe copii chiar şi de la 6:30. 
Luminiţa Barcari: Nu, am eliminat această posibilitate. Am transmis inspectorilor generali să... Mă 
rog, procedura lor să aibă în vedere prezenţa elevilor în centrul de examen cel mai devreme la ora 
7:00, odată cu prezenţa comisiei în centrul de examen, deci nici comisia nu vine mai devreme în 
centrul de examen. Chiar dacă sunt mulţi elevi, ei vor fi programaţi astfel încât să nu se creeze la 
intrarea în unitatea de învăţământ, o algomeraţie de elevi. 
 
PRO TV: Reguli pentru examene/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 19:12] 
De luni dimineaţă peste 170.000 de elevi din toată ţara intră în focurile probelor de la Evaluarea 
Naţională nu înainte de a trece de triajul epidemiologic. Ministerul Educaţiei a anunţat că tuturor 
copiilor li se va lua temperatura la umbră iar cei care au mai mult de 37,3 grade vor fi trimişi acasă. 
Pentru ei va fi organizată o sesiune specială la 2 săptămâni distanţă. Aceaşi procedură va fi şi în cazul 
candidaţilor la bacalaureat. 
Reporter. Prima probă de la Evaluarea Naţională va începe la 9 dimineaţa, însă unele şcoli şi-au 
chemat deja candidaţii de la 7 dimineaţa ca să fie făcut triajul epidemiologic. Există o procedură 
specială în cazul copiilor care sunt depistaţi cu o temperatură mai mare de 37,3 grade. În cazul lor, li 
se va luat temperatura de încă 3 ori la umbră şi la intervale de câteva minute, iar dacă rezultatul va fi 
acelaşi atunci ei vor fi trimişi acasă, nu vor fi admişi în sălile de examinare, însă pentru ei se va 
organiza pentru ei o sesiune specială de examen. Pentru Bacalaureat, prima zi de probă este 22 iunie. 
Pentru copii cu probleme de sănătate, cei care au fost depistaţi cu o temperatură prea mare, cei din 



izolare sau cei care au fost confirmaţi cu coronavirus, în cazul lor prima zi de probă la E.N. va fi pe 29 
iunie, iar în cazul Bacalaureatului pe 6 iulie. Acum sunt 172.000 de absolvenţi de gimnaziu care 
aşteaptă să intre în examenul de E.N. la care se adaugă şi 150.000 de absolvenţi de liceu şi a de clasa 
a XIII a care aşteaptă să dea Bacalaureatul. În sălile de examinare vor fi luate măsuri speciale de 
igienă iar copii vor sta la o distanţă de cel puţin 2 metri unul de celălalt. 
 
ANTENA 1: Primul examen cu masca pe faţă/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 19:15] 
A mai rămas o zi până la Evaluarea Naţională. n premieră, anul acesta, elevii vor da examenul de 
Evaluare Naţională cu măşti pe faţă. Dar haosul din sistemul de educaţie continuă: ministrul Anisie a 
anunţat că mâine nu se redeschid grădiniţele, creşele şi after-school-urile pentru că.... normele nu 
sunt încă gata. 
Reporter. Pe Andrei l-am găsit în satul Călugăreni, Giurgiu, făcând calcule, pe marginea drumului. Nu 
pentru examenul de săptămâna viitoare, ci pentru inventarul zilnic de care depinde întreaga familie. 
Când nu merge la şcoală, Andrei vinde legume în faţa curţii, ca să-şi ajute părinţii. Aşa trăiesc sute de 
mii de elevi din satele României: împletind şcoala cu munca, temele cu grijile, visurile cu emoţiile. Şi 
sperând să treacă de examenul de la finalul clasei a opta, crucial pentru viitorul lor. Stresul e mare 
pentru elevii de aici, pentru că în pandemie nu au avut aceleaşi posibilităţi precum colegii de la oraş. 
Mulţi nu şi-au permis şcoală online sau meditaţii, dar examenul e acelaşi pentru toţi. Nu departe de 
satul natal, însă. Le-ar fi dor de familie, iar să facă naveta e greu la 14-15 ani. În schimb, Alexandra, 
verişoara mai mare, este în clasa a douăsprezecea şi visează deja la noua viaţă din Capitală. Pentru 
generaţia care dă examenele în vreme de pandemie, emoţiile sunt uriaşe. Chiar şi elevii care s-au 
pregătit online se tem că un semestru întreg departe de şcoală a lăsat goluri. Abia de o săptămână s-
au întors în bănci. Citesc, învaţă, repetă şi o iau de la capăt. Dar e nevoie şi de pauză şi de relaxare, ca 
să scape de griji şi de îndoieli şi să nu dea greş în ziua examenului, spun specialiştii. Mai ales că o frică 
în plus anul acesta va fi proba termometrului. Evaluarea Naţională începe luni, cu proba scrisă la 
limba şi literatura română, iar de pe 22 iunie urmează emoţiile Bacalaureatului. 
 
ANTENA 3: Elevii care dau bac-ul, ţintă pentru hackeri/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 18:12] 
Hackerii le promit elevilor că le trimit rezolvarea subiectelor la bacalaureat şi le cer în schimb date 
persoanele şi bancare. Tentativa de fraudă a fost descoperită de specialiştii de la C.N.R.I.S.C. 
Redactor. Sesizarea către Centru a fost făcută de către o cunoscută platformă care promovează ştiri 
educaţionale. Platforma a sesizat Centru cu privire că există acest site care promite elevilor de liceu 
subiectele pentru bacalaureat în schimbul sumei de 100 de lei. O dată intraţi pe acest site liceenii 
erau redirecţionaţi către completarea unui formular unde trebuiau să-şi pună datele personale şi 
date financiare ţi să trimită într-un cont 100 de lei după care să-şi verifice mail-ul să vadă dacă au 
primit subiectele pentru bac. Atât acest Centru cât şi platforma online care a fost hăckuită de aceşti 
indivizi şi poliţia îi îndeamnă pe liceeni să nu cadă în această capcană.  
 
ȘTIRI EDU.RO: Luminița Barcari, despre subiectele de la Evaluarea Națională 2020: Vor avea grad 
de dificultate progresiv/  
Subiectele de la Evaluarea Națională 2020 vor avea un grad de dificultate progresiv, iar toți elevii care 
au învățat vor lua acest examen, spune Luminița Barcari, secretarul de stat pentru învățământul 
preuniversitar și președintele Comisiei Naționale pentru Evaluarea Națională 2020. De asemenea, 
subiectele vor avea structura pe care Ministerul Educației a anuntaț-o deja prin testele de 
antrenament pe care le-a publicat săptămânal. Secretarul de stat Luminița Barcari a declarat 
duminică în cadrul unei conferințe de presă că elevii au fost obișnuiți în emisiunile Teleșcoala de pe 
TVR, în cadrul căreia au fost rezolvate și subiecte la matematică și la limba română. 
”Vor avea structura pe care noi am anunțat-o din timp și cu care au fost obișnuiți emisiunile 
Teleșcoala și vă asigur că un copil care a învățat sistematic și chiar dacă pe semestrul II… Tocmai de 
aceea am venit în ajutorul lor și am scos materia de pe semestrul II din clasa a VIII-a, a XII-a. Toți 
elevii care s-au străduit vor lua acest examen, bineînțeles respectând gradul de dificultate. Un grad 
de dificultate progresiv”, a spus Luminița Barcari.  



EDUPEDU.RO: Cum vor fi subiectele de la Evaluarea Națională? Șefa comisiei de examen: Vor avea 
structura cu care au fost obișnuiți la Teleșcoala, cu un grad de dificultate progresiv/   
Subiectele de la Evaluarea Națională vor avea structura cu care elevii au fost obișnuiți în emisiunile 
Teleșcoala, asta a declarat președinta comisiei naționale de examen Luminița Barcari, secretar de stat 
pentru învățământ preuniversitar în Ministerul Educației, într-o conferință de presă. Publicăm mai jos 
playlist-ul Teleșcoala, cu toate cele 192 de lecțiile televizate de TVR. 
Întrebată cum vor fi subiectele de la Evaluarea Națională, Barcari a declarat că „vor avea structura pe 
care noi am anunțat-o din timp și cu care au fost obișnuiți emisiunile Teleșcoala și vă asigur că un 
copil care a învățat sistematic și chiar dacă pe semestrul II… Tocmai de aceea am venit în ajutorul lor 
și am scos materia de pe semestrul II din clasa a VIII-a, a XII-a. Toți elevii care s-au străduit vor lua 
acest examen, bineînțeles respectând gradul de dificultate. Un grad de dificultate progresiv”. 
Nu mai puţin de 55 de cadre didactice au fost prezente în studioul TVR și au realizat voluntar aceste 
lecții video, potrivit unui comunicat al Televiziunii Române primit de Edupedu.ro. 
    19 profesori de limba şi literatura română şi matematică pentru nivelul gimnazial, 
    36 de profesori pentru cele 15 materii dedicate nivelului liceal (limba şi literatura română, 
matematică, biologie, fizică, istorie, geografie, chimie, informatică, economie, filosofie, logică, 
sociologie, limba franceză, limba engleză). 
S-au difuzat: 192 de cursuri (96 pentru elevii din clasa a VIII-a, respectiv 96 pentru liceenii clasei a XII-
a). Lecţiile au fost explicate, s-au dat teme şi s-au rezolvat împreună cu profesorii exerciţii şi zeci de 
teste de antrenament la toate materiile. 
„Programul Teleşcoala a oferit elevilor ocazia de a păstra contactul cu disciplinele de studiu atât prin 
intermediul lecţiilor televizate, cât şi pe platforma online şi a adus un public tânăr nou la postul 
public de televiziune, plasând educaţia pe primul loc în cadrul materialelor vizionate pe platforma 
TVR 
Astfel, „Teleşcoala” a ajuns la 2,5 milioane de telespectatori, dintre care aproape jumătate în mediul 
rural (1,1 milioane)”, se mai arată în comunicatul TVR. (Mihai Peticilă)  
 
ȘTIRI EDU.RO: Evaluare Națională 2020: Site-ul unde vor fi afișate rezultatele a fost publicat/  
Evaluare Națională 2020. Ministerul Educației a publicat site-ul evaluare.edu.ro unde vor fi puse 
rezultele de la Evaluarea Națională 2020. Un număr de 172.532 de candidați participă luni la proba 
de limba română de la Evaluarea Națională 2020. 
Calendar Evaluare Națională 2020 
2 – 5 iunie – înscrierea elevilor 
15 iunie – probă scrisă: Limba şi literatura română 
17 iunie – probă scrisă: Matematică 
18 iunie – probă scrisă: Limba şi literatura maternă 
22 iunie – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 14:00) 
22 iunie (orele 16:00 – 19:00) – Depunerea contestaţiilor 
23 iunie (orele 8:00 – 12:00) – Depunerea contestaţiilor 
23-26 iunie – Soluţionarea contestaţiilor 
27 iunie – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor 
Calendar sesiune specială Evaluare Națională 2020: 
22-26 iunie: înscrierea candidaților 
29 iunie: Limba și literatura română 
30 iunie: Matematică 
1 iulie: Limba și literatura maternă 
2 iulie: afișarea rezultatelor (ora 12:00) 
2 iulie: depunerea contestațiilor (între orele 14:00 – 19:00) 
4 iulie: afișarea rezultatelor finale (după ora 12:00) la Evaluare Națională 2020. 
Subiecte Română Evaluare Națională 2020. StiriEdu.ro va transmite cele mai relevante informații 
despre Evaluare Națională 2020, subiecte, barem și rezultate.  

http://evaluare.edu.ro/


ȘTIRI EDU.RO: Evaluare Națională 2020: Toate informațiile despre examen- minighid de la 
Ministerul Educației/  
Ministerul Educației a publicat un mini-ghid cu toate informațiile despre Evaluarea Națioanală 2020. 
StiriEdu.ro vă prezintă aceste informații necesare celor peste 170.000 de elevi care vor participa la 
prima sesiune de examen de la Evaluarea Națională 2020 
Accesul în unitatea de învățământ se realizează până la ora 8.30. 
• Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 09:00. 
• Accesul în unitatea de învățământ trebuie organizat astfel încât să fie asigurați minimum 4 m2 
pentru fiecare persoană și să 
existe o distanță minimă de 2 m între oricare 2 persoane. 
• Nu este permis accesul persoanelor cu o temperatură corporală care depășește 37,3 C. 
• Se asigură dezinfectarea suprafețelor și distanțarea fizică pe toată durata examenului. 
• Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitate se va realiza pe un traseu bine delimitat si 
semnalizat, respectând normele de distanțare fizică. 
Numărul candidaților care vor da examenul ]n condiții specifice=900 elevi 
Consultă aici mini-ghidul cu toate informațiile despre Evaluarea Națională 2020 
 
SPARKNEWS.RO: Ghid MEC pentru Evaluarea Națională 2020: „În unitatea de învățământ toate 
persoanele vor purta mască de protecție” 
Ministerul Educației a realizat un ghid pentru Evaluarea Națională 2020 care debutează luni, 15 iunie, 
cu proba la Limba și literatura română. Documentul cuprinde informații despre măsurile ce vor fi 
aplicate pe perioada examenului, dar și detalii despre desfășurarea probelor. 
Evaluarea Națională 2020. Reguli de desfășurare 
    Accesul în unitatea de învățământ se realizează până la ora 8.30. 
    Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 09.00. 
    Accesul în unitatea de învățământ trebuie organizat astfel încât să fie asigurați minimum 4 m 
pătrați pentru fiecare persoană și să existe o distanță minimă de 2 m între oricare 2 persoane. 
    Nu este permis accesul persoanelor cu o temperatură corporală care depășește 37,3 C. 
    Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitate se va realiza pe un traseu bine delimitat si 
semnalizat, respectând normele de distanțare fizică. 
    La intrarea în unitatea de învățământ sunt asigurate materiale și echipamente de protecție: 
covorașe dezinfectante, măști, substanțe dezinfectante pentru mâini. 
    Fiecare persoană care intră în școală va primi câte o mască la sosire și câte o mască la plecare. 
    La intrarea în școală fiecare persoană se dezinfectează pe mâini. 
    Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare sunt semnalizate corespunzător și 
dezinfectate în mod regulat. 
    În unitatea de învățământ toate persoanele vor purta mască de protecție! 
Triajul epidemiologic 
    Triajul epidemiologic se efectuează de către cadrul medical la intrarea în Centrul de Examen prin: 
        Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, activitate care se va realiza la umbră; 
        Dacă temperatura corporală depășește 37,3 grade C se repetă măsurarea temperaturii de 3 ori 
succesiv, la un interval de timp de 2-5 minute 
        Observarea clinică a simptomelor respiratorii de tipul tuse frecventă, strănut frecvent, stare 
generală modificată. 
    Dacă un elev este în situația de a nu fi primit la examen, comisia înștiințează părinții/reprezentanții 
legali ai acestuia cu privire la acest aspect și cu privire la posibilitatea de a susține examenul în etapa 
specială. 
Măsuri în școli 
    Colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate. 
    În sălile de examen stabilirea locurilor se realizează astfel încât să existe o distanță de 2 m între 
candidați, pe rânduri și între rânduri. 
    La intrarea în sala de examen se va afișa oglinda sălii și asistenții vor dirija candidatul direct către 
locul destinat pentru a evita parcurgerea întregii suprafețe a sălii în căutarea locului. 
    În unitățile de învățământ special, în sălile de examen, nu se va depăși numărul de 10 persoane. 



    Dacă un elev anunță școala că este în situația de a fi în izolare/carantină/spital ca urmare a unei 
suspiciuni de infectare cu SARS – CoV – 2 sau diagnosticare cu COVID – 19 și nu poate susține 
examenul în prima etapă, atunci circuitul informației este următorul: Școală → Comisia municipală → 
DSP (pentru spitalizați) / ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ (pentru izolați sau carantinați ) care 
confirmă → Comisia municipală → Școală. 
    Elevul cu alte afecțiuni poate susține examenul în sesiunea specială dacă are document medical de 
la medicul de familie sau medicul specialist cu mențiunea “starea de sănătate permite încadrarea în 
etapa specială de examen. 
Interdicții pentru elevi 
    Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, 
rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele 
menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de 
învățământ/centrul de examen în acest scop. 
    Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop 
nu sunt primiți în examen. 
    Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele 
de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în 
sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, 
notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor. 
    Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau 
încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, 
telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care 
permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea 
subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din 
unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul. 
    Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită 
    materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau 
    alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare. 
    Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar 
    candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă 
    materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse 
    de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și 
    indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările 
    scrise. 
    Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe 
lucrarea scrisă. 
Desfășurarea probelor 
    Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, alfabetic, pe Centru de examen. 
    Durata fiecărei probe de examen este de 120 de minute, iar în sala de examen rămân 
    ultimii trei elevi până la predarea lucrării și de către ultimul candidat. 
    Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut 
    pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la 
distribuirea subiectelor în săli. 
    Toate sălile în care se desfășoară activități specifice Evaluării Naționale vor fi supravegheate audio-
video și vor avea pe ușă anunțul privind monitorizarea. 
    Depozitarea bagajelor în sala special destinată va fi monitorizată audio-video. 
    La predarea lucrărilor scrise, elevii vor semna procesul verbal de predare-primire. Se va consemna 
pe lucrare și în procesul verbal numărul total de pagini scrise. 
    În fiecare zi în care se desfășoară probe scrise, la ora 15.00, se descarcă și se afișează 
    baremele de evaluare și notare. 
    Afișarea rezultatelor elevilor se realizează în format letric la Centrul de examen și se 
    păstrează pe o perioadă de o lună de la data afișării. 
    Toate documentele rezultate în urma activităților desfășurate în centru (declarații, 



    angajamente, procese verbale, ciorne, lucrări anulate etc.), se arhivează timp de doi ani 
    în unitatea de învățământ. 
Calendarul Evaluării Naționale 2020 
        15 iunie 2020 – Limba și literatura română – proba scrisă 
        17 iunie 2020 – Matematica – Proba scrisă 
        18 iunie 2020 – Limba și literatura maternă – probă scrisă 
        22 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14.00) 
        22 iunie 2020 – Depunerea contestațiilor (orele 16.00 – 19.00) 
        23 iunie 2020 – Depunerea contestațiilor (orele 8.00 – 12.00) 
        23-26 iunie 2020 – Soluționarea contestațiilor 
        27 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 
Calendarul etapei speciale 
    22-26 iunie 2020: Înscrierea candidaților 
    29 iunie 2020 – Limba și literatura română – proba scrisă 
    30 iunie 2020 – Matematica – Proba scrisă 
    1 iulie 2020 – Limba și literatura maternă – probă scrisă 
    2 iulie 2020 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12.00) 
    2 iulie 2020 – Depunerea contestațiilor (orele 14.00 – 20.00) 
    3 iulie 2020 – Soluționarea contestațiilor 
    4 iulie 2020 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor. 
Cine poate participa la etapa specială? 
    Elevii aflați în izolare/carantină 
    Elevii care au prezentat valori ale temperaturii peste 37,3o C 
    Elevii care din alte motive justificate medical nu au putut finaliza sau participa la probele din prima 
etapă a Evaluării naționale. 
    Candidaților care în prima sesiune au participat și nu au finalizat una sau mai multe probe li se 
recunosc probele susținute și evaluate.  
 
ȘTIRI EDU.RO: Ludovic Orban: Elevii cu temperatură vor participa la sesiunea specială/  
Premierul Ludovic Orban a declarat sâmbătă că elevii care au temperatură mai mare de 37.3 grade 
Celsius în prima sesiune de examen va putea participa la sesiunea specială de examen. Premierul a 
comentat recomandarea Avocatului Poporului și a spus că „instituția Avocatului Poporului are niște 
atitudini care o transformă în „dușmanul popoprului”. 
„În ceea ce privește temperatura, măsurarea temperaturii, dacă vă uitați există în multe țări această 
măsură prin care, practic este ajutat chiar omul pentru că dacă află că are o temperatură, își pună 
semne de întrebare și poate să își facă analize sau să iau o decizie care să îl ajute. În ceea ce îi 
privește prezența la examen este reglementată, nu cred că Avocatul Poporului are vreun motiv să ia 
pozițiile publice pe care le ia. Decât vreun motiv de natură politică, pentru că în ultima vreme se pare 
că se comportă mai mult ca avocatul PSD, decât avocatul românilor. În ceea ce privește persoanele 
care nu pot să dea examen și e vorba de ambele examene, se va organiza o sesiune de examinare 
ulterioară, la două săptămâni. Vor avea dreptul de a da examen. Asta este decizia care a fost 
anunțată. Nici unui copil nu-i va fi răpit dreptul de a-și da examenul și în bază examinării să poată să 
urmeze, fie să se înscrie la un liceu unde dorește, fie ulterior să-și urmeze cariera universitară, în 
cazul în care dorește să aibă o carieră universitară.” a spus Ludovic Orban. 
Reamintim că Avocatul Poporului a trimis o solicitare către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății 
prin care recomandă eliminarea prevederilor ce interzic accesul elevilor cu temperatură peste 37,3 
grade Celsius la examenele naţionale, susţinând că prin această măsură se încalcă dreptul la educaţie 
în condiţii egale.  
 
HOTNEWS: Ministerul Educaţiei nu cedează în faţa Avocatului Poporului. Elevii cu temperatură vor 
fi testaţi de 4 ori 
Ministerul Educaţiei nu vrea să renunţe la termoscanare şi va testa de patru ori elevii cu temperatură 
mai mare de 37,3 grade Celsius. Asta după ce Avocatul Poporului a recomandat ca elevii care dau 
Bacalaureatul sau Evaluarea Națională să fie primiți chiar dacă au temperatura peste 37,3 C, instituția 



condusă de Renate Weber invocând articolele din Constituție privind egalitatea în drepturi și dreptul 
la învățătură. Potrivit Mediafax, părinţii spun că aceşti elevi ar trebui să dea examenul alături de 
colegii lor. 
Ministerul Educaţiei a anunţat vineri că cei care au temperatura peste 37,3 grade vor mai fi testaţi de 
încă trei ori, la un interval de două-cinci minute. 
În această situaţie - notează Mediafax - se pune întrebarea la ce oră vor veni elevii la şcoală, luni, 
dacă la 8.30 trebuie să fie în sala de examen. Ministerul Educației precizează că fiecare şcoală va 
stabili, în funcţie de numărul de candidaţi, la ce oră trebuie elevii să se prezinte la examen. 
La sesizarea Avocatului Poporului, Renate Weber, Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD) a explicat că elevii trimişi acasă pe motiv de temperatură ridicată sunt 
discriminaţi. Şi reprezentanţii părinţilor spun că, în ultimele luni, au făcut mai multe sesizări către 
Ministerul Educaţiei pe aceeaşi problemă. 
    Avocatul Poporului cere ca la Bacalaureat și Evaluarea Națională să fie primiți și elevii cu 
temperatura 37,3 C 
    CNCD: Interzicerea accesului la examenele naționale copiilor cu temperatura peste 37,3 grade, 
discriminatorie / "Efectul este încălcarea dreptului la educaţie, în condiţii de egalitate" 
    Evaluare Națională 2020: În ce condiții vor da examenul și cum va fi făcut triajul epidemiologic 
n toată această polemică, la mijloc, se află directorii de şcoli care nu mai pot face modificări 
importante în ceea ce priveşte desfăşurarea examenului. 
„Îi împiedicai pe aceşti copii (să dea examen - n.r.). Consecinţa era că ei erau împiedicaţi să intre să să 
susţină examenele. Aceşti copii riscă eventual chiar să îşi vadă viitorul afectat”, consideră Avocatul 
Poporului, Renate Weber. 
„Am solicitat ca aceşti copii să meargă într-o sală separată de ceilalţi. Răspunsul de la Ministerul 
Educaţiei a fost de fiecare dată că nu, înţelegem, pentru că nu depinde de ei. Depinde în mare 
măsură de Ministerul Sănătăţii şi de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP)”, a spus 
preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, Iulian Cristache. 
„Chiar dacă eu îl duc într-o sală de clasă separată, el se poate intersecta cu un coleg, pe culoar”, este 
de părere directorul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Sfinţii Voievozi din Capitală, (Daniela Voinea 
  
ȘTIRI EDU.RO: Evaluare Națională 2020: Temperatura elevilor va fi luată de 3 ori/ Peste 170.000 de 
absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține examenul/  
Evaluare Națională 2020. Ministerul Educației anunță că la prima sesiune de examen, care are loc 
între 2-27 iunie 2020, s-au înscris 172.482 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 în 
municipiul București, conform situației centralizate de către Ministerul Educației și Cercetării. Într-un 
comunicat remis presei, Ministerul Educației precizează că la triajul elevilor dinainte de examen 
temperatura nu trebuie să depășească 37.3 ̊C. „În cazul în care temperatura înregistrată depășește 
maximul admis, se repetă măsurarea acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute”, arată 
MEC. 
Ministerul Educației nu amintește în comunicatul privind Evaluarea Națională despre ce se va 
întâmpla cu elevii găsiți cu temperatura mai mare de 37.3 grade. Juriștii de la MEC pregătesc un 
răspuns către Avocatul Poporului care a recomandat eliminarea prevederilor ce interzic accesul 
elevilor cu temperatură peste 37,3 grade Celsius la examenele naţionale, susţinând că prin această 
măsură se încalcă dreptul la educaţie în condiţii egale. 
Probele pentru examenele naționale încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 4.337 de centre de 
examen. 
Primele rezultate vor fi comunicate marți, 22 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen). 
Contestațiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 23 iunie (în 
intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest 
caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip 
în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării 
contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații 
minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. 
Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 27 iunie. 



Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat 
distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video. 
Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă 
albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și 
instrumente de desen la proba de Matematică. 
Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare 
a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba 
scrisă/probele scrise, după finalizarea ultimei probe prevăzute în Calendarul de desfășurare a 
Evaluării Naționale. 
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, 
poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de 
lucrări/materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de 
calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). 
Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei 
proceduri speciale, în perioada 22 iunie – 4 iulie. La această etapă vor participa doar absolvenții care 
au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantină, au afecțiuni cronice care pot 
crește receptivitatea sau severitatea afecțiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizați/internați, în 
prima etapă a examenelor naționale, pentru diverse afecțiuni. 
În zilele probelor de examen, la intrarea în centrul de examen/unitatea de învățământ, cadrele 
medicale vor efectua triajul epidemiologic al elevilor astfel: 
Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, temperatură ce nu trebuie să depășească 
37.3 C̊. În cazul în care temperatura înregistrată depășește maximul admis, se repetă măsurarea 
acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute; 
Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbră; 
Observarea clinică a simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare 
generală modificată). 
Reamintim faptul că fiecare centru de examen va dispune de echipamente și materiale de protecție 
(covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini, etc). De 
asemenea: 
se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, 
scaune), clanței ușii, mânerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, 
apoi cu substanțe biocide; 
intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de examen și alte încăperi, 
vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; 
se asigură existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant 
pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar; 
În sălile de clasă examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță 
între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de celălalt. 
Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE – 0800801100 – 
pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în 
perioada 15 – 18 iunie, între orele 8:00 – 16:00, iar vineri, 19 iunie, între orele 8:00 -14:00. 
Media generală obținută în cadrul Evaluării Naționale are o pondere de 80% în calculul mediei de 
admitere în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal 
sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.  
 
REALITATEA PLUS: Orban: Avocatul Poporului, duşmanul poporului/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 23:35] 
Dispută între Avocatul Poporului şi premier. Ludovic Orban susţine că Renate Weber s-a transformat 
în duşmanul poporului. Totul a pornit de la triajul epidemiologic la care vor fi supuşi elevii în timpul 
examenelor naţionale. Mai exact, vorbim despre măsurarea temperaturii la intrarea în şcoală, Se 
întâmplă cu doar două zile înainte de Evaluarea Naţională. 
Reporter: Avocatul Poporului s-a transformat în duşmanul poporului, acuză premierul Ludovic Orban. 
Replica vine după ce Renate Weber, Avocatul Poporului, a transmis printr-un comunicat următorul 
lucru: măsurarea temperaturii elevilor înainte de intrarea în examen este o măsură discriminatorie şi 



care le împiedică accesul la educaţie. Apoi premierul a adăugat faptul că termoscanarea elevilor nu 
este nicidecum o măsură discriminatorie şi că vine în sprijinul acestora. Schimbul acid de replici vine 
în contextul în care de luni începe Evaluarea Naţională, iar elevii claselor a VIII-a trebuie triaţi la 
intrarea în şcoală. Le va fi măsurată temperatura, însă atenţie, nu doar o dată, ci de patru ori. Şi asta 
pentru că în cazul în care elevii au peste 37.3 grade Celsius să aibă totuşi şansa de a susţine examenul 
acum, în prima sesiune. Dacă totuşi după cele 4 măsurători elevii vor avea în continuare febră, ei vor 
fi sfătuiţi să meargă la medic şi vor susţine examenul de Evaluare Naţională pe 29 iunie, în cea de-a 
doua sesiune. 
 
ȘTIRI EDU.RO: Luminița Barcari, despre solicitarea Avocatului Poporului: Dăm un răspuns foarte 
repede/  
Luminița Barcari, secretar de stat pentru învățământul preuniversitar, a declarat pentru StiriEdu.ro că 
Ministerul Educației, prin juriștii săi, va răspunde într-un timp foarte scurt, în cursul zilei de astăzi, 
recomandării făcute de Avocatul Poporului potrivit căreia Ministerul Educației și Cercetării și 
Ministerul Sănătății  să identifice și să dispună în regim de urgență toate măsurile care se impun în 
vederea asigurării dreptului la educație în condiții de egalitate, în contextul prevenirii răspândirii 
SARS-CoV-2, în speță a prevederii care arată că respingerea elevilor cu temperatură mai mare de 37.3 
grade este discriminatorie. 
„Deocamdată se ocupă cei de la Juridic. Azi răspundem. Noi o să dăm un răspuns foarte repede, 
doamna ministru a repartizat cererea de la Avocatul Poporului Departamentului Juridic, și pe urmă să 
încercăm să vedem ce decizie vom lua. Mergem mai departe, evident”, a spus Luminița Barcari. 
Aceasta a spus că verificarea temperaturii la intrarea la examen și respingerea elevilor care au 
temperatura mai mare de 37,3 a fost luată la recomandarea specialiștilor din Ministerul Educației. 
„În tot ceea ce am făcut, noi am ținut cont de recomandările specialiștilor din Ministerul Sănătății. Și 
acea prevedere din ordinul comun cu temperatura tot de la Ministerul Sănătății a fost, nu aveam noi 
de unde să știm ce valoare are temperatura când sunt anumite boli asociate, chiar nu aveam noi de 
unde să știm lucrurile acestea și nu putem să încălcăm niște ordine în vigoare”, a spus Luminița 
Barcari.  
 
ZIUANEWS.RO: Evaluarea Națională începe luni cu proba eliminatorie a termometrului/  
Ministerul Educației și Cercetării transmite un mesaj celor peste 170.000 elevi ce participă luni la 
examenul de intrare la liceu: „Temperatura se ia la umbră, de trei ori consecutiv, la interval de două - 
cinci minute"! 
Proba de cunoștințe de limba română programată luni, 14 iunie, trece în plan secund printre elevii de 
gimnaziu care bat la porțile liceelor. Stresul cel mare pentru fiecare dintre candidați este 
temperatura corporală ce trebuie să fie de maxim 37,3 grade pentru a se permite accesul în sălile de 
examen. 
Ministerul Educației și Cercetării a explicat „metodologia" de verificare a temperaturii elevilor dar și 
ce se întâmplă în cazul în care sunt copii cu temperatură mai mare de 37,3 grade la intrarea în 
unitățile de învățământ. Sunt vizați 172.482 absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 absolvenți 
de la școli generale din București, care vor trece printr-un triaj epidemiologic efectuat de cadre 
medicale la intrarea în centrul de examen. 
„Măsurarea temperaturii se va face cu termometrul noncontact, temperatură ce nu trebuie să 
depășească 37.3 C̊. În cazul în care temperatura înregistrată depășește maximul admis, se repetă 
măsurarea acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute. Măsurarea temperaturii cu 
termometrul noncontact se va realiza la umbră. Se va efectua observarea clinică a simptomelor 
respiratorii de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată.", se arată în 
comunicatul oficial al Ministerului Educației și Cercetării. 
Fiecare centru de examen va dispune de echipamente și materiale de protecție (covorașe 
dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini, etc). Odată scăpați de proba 
eliminatorie a termometrului, elevii vor sta în sălile de examen la o distanță de minim 2 metri unul 
față de altul.  
 



EVENIMENTUL ZILEI: Evaluarea Națională. Variante de subiecte la limba română. Cum se 
desfășoară examenul/  
Evaluarea Națională. Săptămână de foc pentru elevii de clasa a VIII-a. Aceștia încep, luni, Evaluarea 
Naţională, examenele fiind susţinute în acest an, pentru prima oară, în condiţii speciale, ţinând cont 
de măsurile impuse de pandemia de coronavirus. 
De la mijlocul lunii martie, când a fost decretată starea de urgenţă pe teritoriul României, elevii nu au 
mai intrat în sălile de clasă, toate cursurile desfăşurându-se, pentru prima oară, online. 
Absolvenţii de gimnaziu şi de liceu care la Evaluarea Naţională şi la Bacalaureat vor avea temperatura 
peste maximul admis, vor fi în izolare sau carantină din cauza epidemiei de COVID-19, precum şi cei 
care nu vor participa din alte motive medicale se vor putea înscrie la sesiuni speciale ale acestor 
examene. 
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere la liceu de către absolvenţii clasei a VIII-a este 
programată în perioada 2 – 6 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie. 
Totul despre Evaluarea Națională 
Examenul de evaluare națională reprezintă modalitatea de evaluare a competențelor dobândite de 
elevi pe parcursul învățământului gimnazial. 
Ce probe se dau la Evaluarea Națională 2020, clasa a VIII-a 
Absolvenții claselor a VIII-a vor susține două examenel scrise la Evaluarea Națională 2020: la Limba 
română și la Matematică. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba la limba 
maternă. 
Când au loc examenele la Evaluarea Națională 2020 
15 iunie 2020: Limba şi literatura română 
17 iunie 2020: Matematică 
18 iunie 2020: Limba şi literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină). 
Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2020 
22 iunie 2020 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor 
22 iunie 2020 (intervalul orar 16:00 – 20:00) și 23 iunie (intervalul orar 8:00 – 12:00): 
Înregistrarea contestațiilor 23-26 iunie: 
Soluționarea contestațiilor 27 iunie 2020: 
Afișarea rezultatelor finale. 
Calendar sesiune specială Evaluare Națională 2020 la clasa a VIII-a 
Sesiunea specială a Evaluării Naționale 2020 la clasa a 8-a este organizată pentru elevii afectați de 
pandemia COVID-19 care nu au putut participa la prima sesiune de examene. 
22-26 iunie 2020 – Înscrierea candidaților 
29 iunie 2020 – Limba şi literatura română 
30 iunie 2020 – Matematică 
1 iulie 2020 – Limba şi literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină). 
Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2020, sesiunea specială 
2 iulie 2020 (până la ora 12:00) – Afișarea rezultatelor 
2 iulie 2020 (între orele 14:00 – 19:00) – Înregistrarea contestațiilor 4 iulie 2020 – Afișarea 
rezultatelor finale. 
Media generală obținută de candidații care susțin Evaluarea Națională intră în alcătuirea mediei de 
admitere în învățământul liceal de stat, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu. 
Metodologia și calendarul admiterii se aprobă prin ordin separat. (Maria Dima)  
 
SPARKNEWS.RO: Evaluarea Națională 2020. Absolvenții clasei a VIII-a susțin proba la Limba şi 
literatura română/  
Absolvenții clasei a VIII-a susțin, astăzi, prima probă a examenului de Evaluare Națională 2020, la 
Limba şi literatura română. Proba începe la ora 9.00, iar candidații au la dispoziție două ore pentru a 
rezolva subiectele. Baremele de evaluare și notare vor fi publicate la ora 15.00 pe subiecte.edu.ro. 
Un număr de 172.482 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 în municipiul Bucureşti, s-au 
înscris pentru a susţine Evaluarea Naţională din sesiunea 2 – 27 iunie, conform situaţiei centralizate 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

http://subiecte.edu.ro/


    Examenul începe luni cu proba scrisă la Limba şi literatura română, iar miercuri se va desfăşura 
proba la Matematică. Potrivit MEC, un număr de 10.294 de absolvenţi de gimnaziu vor susţine joi 
proba la limba şi literatura maternă. Probele pentru examenele naţionale încep la ora 9,00 şi se vor 
desfăşura în 4.337 de centre de examen. 
    Primele rezultate vor fi comunicate pe data de 22 iunie, până la ora 14,00 (în centrele de examen). 
    Contestaţiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16,00 – 19,00) şi 23 iunie (între 
orele 8,00 – 12,00). Acestea pot fi depuse/ transmise şi prin mijloace electronice. În acest caz, 
candidaţii completează, semnează şi depun/ transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în 
care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării 
contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii 
minori, declaraţia-tip este semnată şi de părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 
    Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 27 iunie. 
    Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore din momentul în care s-a încheiat 
distribuirea subiectelor fiecărui elev, iar probele vor fi monitorizate audio-video. Candidaţii trebuie să 
aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru 
redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/ schemelor şi instrumente de desen la 
proba de Matematică. 
    Potrivit MEC, pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei 
Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă 
se organizează proba scrisă/ probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de 
desfăşurare a Evaluării Naţionale. 
    Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, 
sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de 
lucrări/ materiale: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de 
calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc. 
    Elevii aflaţi în izolare/ confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus vor susţine probele conform unei 
proceduri speciale, în perioada 22 iunie – 4 iulie.  La această etapă vor participa doar absolvenţii care 
au avut temperatura peste maximul admis, au fost în izolare, carantină, au afecţiuni cronice care pot 
creşte receptivitatea sau severitatea afecţiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizaţi/ internaţi, în 
prima etapă a examenelor naţionale, pentru diverse afecţiuni. 
    În zilele probelor de examen, la intrarea în centrul de examen/ unitatea de învăţământ, cadrele 
medicale vor efectua triajul epidemiologic al elevilor. 
    Conform MEC, măsurarea temperaturii se face cu termometrul noncontact; temperatura nu 
trebuie să depăşească 37,3 grade, iar în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte maximul 
admis se repetă măsurarea acesteia de trei ori succesiv, la interval de două – cinci minute. Măsurarea 
temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbră şi se va face observarea clinică a 
simptomelor respiratorii (de tipul tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată). 
    MEC reaminteşte că fiecare centru de examen va dispune de echipamente şi materiale de protecţie 
(covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini, etc). 
    De asemenea, se va realiza curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs 
(pupitre, mese, scaune), clanţa uşii, a mânerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ştergere cu 
apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide, iar intrările/ ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe 
coridoare către sălile de examen şi alte încăperi vor fi semnalizate corespunzător şi dezinfectate în 
mod regulat. 
    Totodată, se asigură existenţa, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu 
dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar, iar în sălile de clasă 
examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă între candidaţi, pe 
rânduri şi între rânduri, de 2 metri unul faţă de celălalt. 
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE – 0800801100 
– pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în 
perioada 15 – 18 iunie, între orele 8,00 – 16,00, iar pe 19 iunie între orele 8,00 -14,00. 
    Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei de 
admitere în clasa a IX-a.  
 



EVENIMENTUL ZILEI: Zi de foc pentru zeci de mii de elevi. Examen crucial în vreme de pandemie/  
Un număr de 172.482 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru a susţine Evaluarea Naţională 
din sesiunea 2 - 27 iunie, conform situaţiei centralizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Examenul începe luni cu proba scrisă la Limba şi literatura română, iar miercuri se va desfăşura proba 
la Matematică. Potrivit MEC, un număr de 10.294 de absolvenţi de gimnaziu vor susţine joi proba la 
limba şi literatura maternă. 
Probele pentru examenele de Evaluare Naţională încep la ora 9,00 şi se vor desfăşura în 4.337 de 
centre de examen. 
Primele rezultate vor fi comunicate pe data de 22 iunie, până la ora 14,00 (în centrele de examen). 
Contestaţiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16,00 – 19,00) şi 23 iunie (între orele 
8,00 – 12,00). Acestea pot fi depuse/ transmise şi prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii 
completează, semnează şi depun/ transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se 
menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate 
modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-
tip este semnată şi de părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 
Rezultatele finale de la Evaluarea Națională vor fi afişate pe data de 27 iunie. Timpul destinat 
elaborării unei lucrări scrise este de două ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea 
subiectelor fiecărui elev, iar probele vor fi monitorizate audio-video. 
Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă 
albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/ schemelor şi 
instrumente de desen la proba de Matematică. Potrivit MEC, pentru elevii care solicită şi primesc, în 
cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale în vederea 
susţinerii probelor cu subiectul de rezervă se organizează proba scrisă/ probele scrise după 
finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale. 
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, 
poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări/ 
materiale: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, 
de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc. 
Elevii aflaţi în izolare/ confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus vor susţine probele conform unei 
proceduri speciale, în perioada 22 iunie – 4 iulie. 
La această etapă vor participa doar absolvenţii care au avut temperatura peste maximul admis, au 
fost în izolare, carantină, au afecţiuni cronice care pot creşte receptivitatea sau severitatea afecţiunii 
în contextul pandemiei, sunt spitalizaţi/ internaţi, în prima etapă a examenelor naţionale, pentru 
diverse afecţiuni.  
 
HOTNEWS: Evaluare Națională 2020. Elevii susțin astăzi proba de română. Totul despre examen și 
subiecte/  
Evaluarea Națională 2020 începe luni cu proba de limba și literatura română, în elaborarea 
subiectelor nefiind inclusă materia din semestrul al doilea. La prima sesiune a Evaluării Naționale 
2020 s-au înscris 172.482 de elevi care au absolvit clasa a VIII-a, o sesiune specială urmând a fi 
organizată pentru elevii care nu pot participa din motive medicale la probele care încep luni. 
Accesul în sălile de examen va fi permis până la ora 8.30, subiectele la română la Evaluare Națională 
2020 urmând a fi deschise la ora 9.00, moment din care elevii au la dispoziție două ore pentru 
rezolvarea subiectelor. 
Evaluarea Națională 2020 are în acest an o sesiune specială pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu 
pot în ziua examenului au febră peste 37,3, sunt în izolare sau în carantină. Candidaților care au 
participat la una sau mai multe dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul, li 
se recunosc probele susținute în etapa anterioară a Evaluării Naționale 2020, desfășurate în perioada 
15-18 iunie 2020. 
În acest an, Ministerul Educației a anulat simularea la română și matematică pentru Evaluare 
Națională 2020, punând la dispoziția elevilor teste de antrenament cu subiecte la română și 
matematică. 
 
 



Evaluare Națională 2020 - triajul epidemiologic înainte de examen 
Înainte de a ajunge în sala de examen pentru rezolva subiectele la română la Evaluare Națională 
2020, la intrarea în școală cadrele medicale vor face triajul epidemiologic al elevilor. Astfel. se va 
măsura temperatura cu termometrul noncontact, temperatură ce nu trebuie să depășească 37.3 C̊. În 
cazul în care temperatura înregistrată depășește maximul admis, se repetă măsurarea acesteia de 
trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute. De asemenea, se vor observa clinic simptomele respiratorii 
(de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată) ale elevilor care se prezintă la 
examenul de Evaluare Națională 2020. 
Evaluare Națională 2020 - condițiile din sala de examen 
În sălile în care se susțin probele la română la Evaluarea Națională 2020 stabilirea locurilor se 
realizează astfel încât să existe o distanță de 2 metri între candidați, pe rânduri și între rânduri. 
La intrarea în sala de examen unde se va desfășura proba de română la Evaluare Naționașă 2020 se 
va afișa oglinda sălii și asistenții vor dirija candidatul direct către locul destinat pentru a evita 
parcurgerea întregii suprafețe a sălii în căutarea locului. În unitățile de învățământ special, în sălile de 
examen la Evaluare Națională 2020, nu se va depăși numărul de 10 persoane. 
Evaluare Națională 2020 - probe monitorizate audio-video 
Candidaților care susțin proba de română la Evaluarea Națională 2020 le este interzis să introducă în 
sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația 
de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din 
unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. 
Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu 
sunt primiți în examen. Se interzice candidaților la Evaluarea Națională 2020 să aibă, în sălile de 
examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori 
în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, 
culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați 
etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor la română la Evaluare Națională 2020. 
Examenul va fi monitorizat audio-video 
2 ore pentru rezolvarea subiectelor la română la Evaluare Națională 2020 
Pentru rezolvarea subiectelor la română la Evaluare Națională 2020 elevii vor avea la dispoziție 2 ore. 
Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru 
rezolvarea subiectelor la română la Evaluare Națională pot părăsi centrul de examen cel mai devreme 
după o oră de la distribuirea subiectelor în săli. În sala de examen rămân ultimii trei elevi până la 
predarea lucrării și de către ultimul candidat 
Calendar Evaluare Națională 2020 
    2 - 5 iunie - înscrierea elevilor 
    15 iunie - probă scrisă: Limba şi literatura română 
    17 iunie - probă scrisă: Matematică 
    18 iunie - probă scrisă: Limba şi literatura maternă 
    22 iunie - Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 14:00) 
    22 iunie (orele 16:00 - 19:00) - Depunerea contestaţiilor 
    23 iunie (orele 8:00 - 12:00) - Depunerea contestaţiilor 
    23-26 iunie - Soluţionarea contestaţiilor 
    27 iunie - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor 
Calendar sesiune specială Evaluare Națională 2020: 
    22-26 iunie: înscrierea candidaților 
    29 iunie: Limba și literatura română 
    30 iunie: Matematică 
    1 iulie: Limba și literatura maternă 
    2 iulie: afișarea rezultatelor (ora 12:00) 
    2 iulie: depunerea contestațiilor (între orele 14:00 - 19:00) 
    4 iulie: afișarea rezultatelor finale (după ora 12:00) la Evaluare Națională 2020.  
 



ZIARE.COM: Elevii de clasa a VIII-a încep luni Evaluarea Națională. Prima probă este la Limba și 
literatura română/  
Elevii de clasa a VIII-a incep luni Evaluarea Nationala, examenele fiind sustinute in acest an, pentru 
prima oara, in conditii speciale, tinand cont de masurile impuse de pandemia de coronavirus. 
Conform calendarului de examene, luni elevii de clasa a VIII-a vor sustine proba scrisa la Limba si 
literatura romana, iar miercuri pe cea la Matematica. Elevii din partea minoritatilor nationale vor 
sustine joi proba la limba materna. 
Pe 22 iunie se vor afisa rezultatele, pana la ora 14:00. In aceeasi zi, intre orele 16,00 si 19,00, si pe 23 
iunie, intre orele 8,00 - 12,00, se vor putea depune contestatiile. 
In data de 27 iunie este programata afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor. 
De la mijlocul lunii martie, cand a fost decretata starea de urgenta pe teritoriul Romaniei, elevii nu au 
mai intrat in salile de clasa, toate cursurile desfasurandu-se, pentru prima oara, online. Pentru elevii 
din anii terminali - clasa a VIII-a si clasa a XII-a/ a XIII-a - au fost organizate zilnic cursuri televizate, 
printr-un parteneriat intre Ministerul Educatiei si Televiziunea nationala. Lor le-au fost puse la 
dispozitie materiale pentru pregatirea online si teste de examen. La inceputul lunii iunie, in timpul 
starii de alerta, in scoli s-au putut organiza cursuri de pregatire pentru materiile de examen, dar cu 
respectarea unor masuri stricte de siguranta - masti, distanta intre banci, culoare unice de intrare si 
iesire in/din unitatile de invatamant.  
Absolventii de gimnaziu si de liceu care la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat vor avea temperatura 
peste maximul admis, vor fi in izolare sau carantina din cauza epidemiei de COVID-19, precum si cei 
care nu vor participa din alte motive medicale se vor putea inscrie la sesiuni speciale ale acestor 
examene, potrivit unui ordin al ministrului Educatiei. Monica Anisie a dat asigurari ca elevii care vor 
participa la a doua etapa a Evaluarii Nationale nu vor fi "prejudiciati" in niciun fel in ceea ce priveste 
admiterea la liceu. 
Completarea optiunilor in fisele de inscriere la liceu de catre absolventii clasei a VIII-a este 
programata in perioada 2 - 6 iulie, iar repartizarea computerizata va avea loc in data de 10 iulie.  
 
SPUTNIK: COVID-19 România: cum se susțin examenele naționale în acest an/  
Din pricina pandemiei de coronavirus, în 2020, absolvenții ciclurilor de învățământ gimnazial și liceal 
susțin examenele naționale în condiții speciale, diferite de alți ani. 
Examenele naționale de final de ciclu de învățământ se susțin, în 2020, în condiții speciale, din pricina 
pandemiei COVID-19. În acest sens, Ministerul Educației Naționale, împreună cu cel al Sănătății, au 
stabilit, în baza unui ordin comun, o serie de măsuri care trebuie respectate în școli la examenele 
naționale, în contextul prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 
Potrivit documentului, se stabilesc în unitățile de învățământ circuite de intrare și de ieșire a elevilor, 
a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în şcoli, precum şi normel privind modul în care 
realizează igienizarea/ dezinfecţia unităţilor de învăţământ. 
    "În situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome 
sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară nu i se va permite accesul în unitatea de 
învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi 
conduitei de tratament", prevede ordinul. 
Potrivit MEC, fiecare centru de examen va avea echipamente și materiale de protecție – covorașe 
dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc. Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea 
eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în perioada 15 - 18 
iunie, între orele 8,00 - 16,00, iar pe 19 iunie între orele 8,00 -14,00. (Georgiana Arsene)  
 
EDUPEDU.RO: Site-ul care vindea „subiectele de la Bac cu 100 de lei” a fost închis în urma sesizării 
Edupedu.ro/  
Site-ul fals care susținea că are de vânzare subiecte de Bacalaureat pentru examentul de anul acesta 
a fost șters după ce Edupedu.ro a sesizat Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică care colaborează cu Poliția în acest caz. 
CERT-RO a emis ieri o alertă de securitate prin care atrăgea atenția utilizatorilor asupra campaniei 
frauduloase. 



Site-ul respectiv era făcut pe o platformă care permite crearea de pagini în mod gratuit.  Mai precis, 
pe un subdomeniu yolasite.com (https://bacalaureat2020.yolasite.com). Atacatorii foloseau 
identitatea site-ului Edupedu.ro în adresa de e-mail prin care răspundea eventualelor cereri primite. 
În plus, atacatorii au introdus link-ul către această campanie frauduloasă pe pagina de Wikipedia 
denumită ‘Bacalaureatul românesc’, pentru a avea mai multă vizibilitate și, desigur, mai mulți 
‘clienți’, scrie CERT-RO. 
Edupedu.ro face apel la tineri și la părinții lor să nu se lase păcăliți de oferte de acest fel, indiferent 
din partea cui vin. Edupedu.ro nu vinde nimic, noi suntem jurnaliști și scriem despre Educație, tot ce 
scriem și tot ce publicăm este conținut cu acces gratuit. 
Subiectele de la Bacalaureat sunt ținute în condiții de securitate la Centrul Național de Politici și 
Evaluare în Educație. Extragerea lor are loc în dimineața examenului și se extrage varianta principală 
și o variantă de rezervă. Apoi se trimit printr-un sistem securizat, online, către toate inspectoratele, 
care le distribuie în școli. 
”Desigur, totul este o încercare clară de fraudare a utilizatorilor. Subiectele de bacalaureat nu sunt 
singulare, ci există multiple variante. Extragerea subiectelor oficiale se va produce în dimineața 
examenului, alături de o variantă de rezervă. Ulterior, acestea sunt transmise către inspectoratele din 
teritoriu, iar acestea din urmă se ocupă de distribuirea lor către instituțiile de învățământ”, scrie 
CERT-RO. (Mihai Peticilă)  
 
SPUTNIK: Bac 2020: site fraudulos promite elevilor subiectele de examen/  
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra existenței 
unui site care promite elevilor de liceu că le furnizează subiectele pentru examenul național de 
Bacalaureat 2020. 
Apropierea datei la care absolvenții de liceu urmează să susțină examenul de bacalaureat dă idei de 
”afaceri” celor care vor să se folosească atât de credulitatea școlarilor, cât și de disperarea lor de a ști 
dinainte ce subiecte vor avea de rezolvat pentru a putea promova. 
Reprezentanții Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică spun că au 
cunoștință de existența unui site care promite absolvenților de liceu furnizarea de subiecte pentru 
examenul de Bacalaureat. 
Specialiștii spun că, pentru a reduce costurile, atacatorii au folosit o platformă online, unde se poate 
crea un web site gratis – Yola – și au lansat subdomeniul bacalaureat2020.yolasite.com. 
Aici, doritorii erau direcționați spre completarea unui formular care include atât date personale, cât 
și financiare. 
”Ulterior, aceştia urmau să primească un e-mail cu subiectele, după verificarea în prealabil a 
tranzacţiei. Preţul de vânzare al subiectelor este de 100 RON", precizează specialiştii CERT-RO. 
Aceștia spun că se știe că subiectele de bacalaureat nu sunt singulare, ci există multiple variante din 
care se trage la sorți. Extragerea subiectelor oficiale se face în dimineața examenului, alături de o 
variantă de rezervă. (Georgiana Arsene)  
 
ȘTIRI EDU.RO: Site descoperit că promitea subiectele de la Bacalaureat contra sumei de 100 RON/  
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) informează că a fost 
notificat cu privire la existența unui site fraudulos, care promite furnizarea subiectelor pe care liceenii 
urmează să le primească la examenul de Bacalaureat. 
„La începutul lunii aprilie, echipa CERT-RO publica o alertă referitoare la folosirea platformelor care 
permit crearea unui site web gratuit în răspândirea unor atacuri de tip phishing. Atunci, platforma 
Weebly era abuzată de către atacatori pentru a găzdui astfel de campanii online frauduloase. Recent, 
un serviciu similar (Yola.com) este folosit în lansarea unei campanii de tip scam ce vizează tinerii 
utilizatori din România, care urmează să participe la examenul de Bacalaureat. Mai precis, pe un 
subdomeniu yolasite.com (https://bacalaureat2020.yolasite.com) atacatorii au creat o pagină unde 
promit furnizarea subiectelor de la Bacalaureat, contra unei sume de bani (100 ron)”, precizează 
specialiștii CERT-RO. 
„Pentru a reduce costurile, atacatorii au folosit o platformă online, unde îți poți crea un website 
gratis (Yola) și au lansat subdomeniul bacalaureat2020 [.] yolasite [.] com. Aici, posibilii ‘clienți’ sunt 
direcționați către completarea unui formular care include date personale și financiare. Ulterior, 
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aceștia urmau să primească un e-mail cu subiectele, după verificarea în prealabil a tranzacției. Prețul 
de vânzare al subiectelor este de 100 RON”, mai arată specialiștii CERT-RO.  
 
EDUPEDU.RO + G4 MEDIA.RO: DOCUMENT Numărul centrelor de examen a scăzut cu 84 în doar 
două zile, iar cel al elevilor înscriși a crescut după încheierea înscrierilor la Evaluarea Națională 
2020/  
La Evaluarea Națională 2020 cifrele oficiale cu numărul înscrișilor și cele cu numărul școlilor care sunt 
centre de examen, raportate de Ministerul Educației, diferă față de cele raportate de același minister 
acum două zile, la închiderea înscrierilor. Numărul școlilor în care elevii susțin probele scrise la Limba 
și Literatura Română și Matematică, era vineri, pe 12 iunie, de 4.337 de centre de examen, iar 
duminică, pe 14 iunie, ministerul susține că sunt de fapt 4.253 de centre de examen. În privința 
numărului elevilor înscriși, duminică sunt raportați 172.532 de elevi, anunță ministerul , față de 
172.482 de elevi, cât anunțase Ministerul Educației în comunicatul oficial de vineri, de la finalizarea 
înscrierilor. 
În comunicarea cifrelor de la Evaluarea Națională 2020 Ministerul Educației furnizează cifre total 
diferite, fără a oferi și explicații pentru aceste statistici. 
Vineri, pe 12 iunie, la încheierea înscrierilor, numărul de elevi înscriși, anunțat oficial de Ministerul 
Educației, era de 172.482. Acest număr este în continuare pe site-ul ministerului Educației. 
Însă într-un document informativ publicat duminică, 14 iunie, introdus și în comunicatul de vineri, 12 
iunie, apare însă un alt număr de înscriși la Evaluarea Națională. Este vorba despre 172.532 de elevi. 
Nu există nicio explicație oficială publicată în documentul prezentat de Ministerul Educației, sau pe 
site, pentru care numărul elevilor a crescut de la închiderea perioadei de înscriere (12 iunie), până 
duminică, 14 iunie, cu 50 de candidați. 
O altă diferență, de data aceasta chiar mai mare, este cea a numărului de centre de examen (școli) în 
care se organizează Evaluarea Națională 2020. 
Vineri, 12 iunie, numărul centrelor de examen era de 4.337, așa cum este în continuare publicat pe 
site-ul Ministerului Educației (la ora publicării acestui articol). 
În documentul publicat de Ministerul Educației duminică, pe 14 iunie, apare un număr mult mai mic 
de centre: 4.253. Asta înseamnă că de vineri până duminică, în doar două zile, au dispărut 84 de 
centre de examen. Nu există nicio explicație în documentele oficiale pentru această diferență. 
Schimbările în privința numărului de centre de examen au loc în contextul în care inspectoratele au 
făcut presiuni în ultimele zile ca profesorii să se înscrie la supraveghere și în comisii, spunând că nu 
există un număr suficient de cadre didactice pentru desfășurarea examenelor. 
Analiza datelor din anii trecuți arată că generația 2020 este cea mai numeroasă din ultimii cel puțin 7 
ani. Față de anul trecut, de exemplu, numărul elevilor înscriși la Evaluarea Națională este cu 17.576 
mai mare. 
Dacă luăm în calcul cifrele raportate duminică, fiind cele mai recente, în cele 1.666 de școli de la oraș 
sunt înscriși 102.175 de elevi. Asta înseamnă o medie de 61,3 elevi pe școală. 
În mediul rural, în cele 2.587 de centre de la Evaluarea Națională, au fost înscriși 70.357 de elevi. 
Media per școală este la sat de 27,2 elevi. 
Raportul dintre numărul mediu de elevi din școlile de la oraș și numărul mediu de elevi din școlile de 
la sat este de 2,2. (Mihai Peticilă)  
 
ȘTIRI EDU.RO: Evaluare Națională 2020: 6 elevi cu COVID-19 vor susține examenul în sesiunea 
speciala/  
Evaluare Națională 2020. 6 elevi sunt infectați cu COVID-19 și sunt internați în spital, iar alți 109 elevi 
sunt izolați la domiciuliu din cauza COVID-19, arată informațiile obținute de ȘtiriEdu.ro. Ultimele date 
de la Ministerul Educației arată că 1.093 de elevi se află în situații speciale și vor susține examenul fie 
de acasă, fie de la spital în prima sesiune de examen care începe luni, 15 mai. 
6 cazuri de copii internați cu COVID 19: 1 elev în Suceava, 1 elev în județul Sălaj, 1 elev în județul Iași, 
1 elev în județul Dâmbovița, 1 elev în județul Călărași și un 1 elev în județul Bistrița-Năsăud. 
Număr total de elevi izolați din cauza COVID-19: 109. Aceștia sunt repartizați pe județe după cum 
urmează: Bihor – 6 elevi, Botoșani – 11 elevi, Brăila – 3 elevi, Brașov – 2 elevi, Buzău -14 elevi, 
Călărași – 1 elev, Caraș -Severin – 4 elevi, Dâmbovița- 1 elev, Dolj -3 elevi, Galați- 3 elevi, Harghita -1 



elev, Ialomița – 5 elevi, Iași – 6 elevi, Mureș – 11 elevi, Prahova – 3 elevi, Sălaj -8 elevi, Satu Mare -1 
elev, Sibiu – 2 elevi, Suceava-7 elevi, Teleorman – 2 elevi,  Timișoara – 1 elev, Vâlcea -5 elevi, Vaslui – 
6 elevi, Vrancea -5 elevi. 
Evaluare Națională 2020. Ministerul Educației precizează că dacă un elev anunță școala că este în 
situația de a fi în izolare/carantină/spital ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu SARS – CoV – 2 
sau diagnosticare cu COVID – 19 și nu poate susține examenul în prima etapă, atunci circuitul 
informației este următorul: Școală → Comisia municipală → DSP (pentru spitalizați) / ADMINISTRAȚIA 
PUBLICĂ LOCALĂ (pentru izolați sau carantinați ) care confirmă → Comisia municipală → Școală.  
 
HOTNEWS: Când se deschid creșele și grădinițele de stat și private din București / Primarii așteaptă 
ca Guvernul să dea normele / Ce măsuri a luat sectorul privat/  
Creșele, grădinițele de stat și after-school-urile se pot deschide teoretic începând cu 15 iunie, 
indiferent dacă sunt private sau de stat, potrivit unei Hotărâri de Guvern publicate vineri în Monitorul 
Oficial. Practic, însă, acestea nu se pot deschide deoarece nu a fost publicat până la această oră 
Ordinul comun al ministrului Educației și cercetării, al ministrului Sănătății și al ministrului Muncii și 
protecției sociale care stabilește în ce condiții își pot relua activitatea, susțin primarii de Sector din 
București. Aceștia au declarat pentru HotNews.ro că ar putea redeschide cel mai repede peste o 
săptămână, din momentul în care se publică ordinul. În Sectorul 6, Primăria vrea să dea părinților 
bani pentru bonă. 
În ceea ce privește grădinițele și creșele private, acestea au implementat deja un set de măsuri, pe 
baza recomandărilor INSP și a ceea ce s-a întâmplat în alte țări, iar redeschiderea acestora este 
posibilă, o parte anunțând deja părinții că se reia activitatea de luni sau marți. 
”Prin excepție de la pct. 1, se permite desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after-school-uri, 
pe perioada vacanței de vară, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului Educației și 
cercetării, al ministrului Muncii și protecției sociale și al ministrului Sănătății, emis în temeiul art. 71 
alin. (2) din Legea nr. 55/2020”, se arată în Hotărârea de Guvern publicată vineri în Monitorul Oficial. 
Grădiniţele, creşele şi after school-urile de stat pot fi deschise din 15 iunie, dar depinde în mare 
măsură de autorităţile locale, a declarat miercuri seară ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. "Nu putem 
restricţiona o grădiniţă de stat să se deschidă, în condiţiile în care aplică aceleaşi cerinţe şi aceleaşi 
norme de funcţionare ca o grădiniţă privată”, a afirmat Tătaru. 
”În 12 iunie s-ar fi terminat anul şcolar, inclusiv pentru grădiniţe, în acest context nu mai putem 
remunera un părinte care rămâne acasă şi atunci trebuie să dăm posibilitatea ca pentru copiii mici să 
poată fi undeva ţinuţi şi să aibă cineva grijă de ei”, a declarat Nelu Tătaru la Digi 24, referindu-se la 
redeschiderea after-school-urilor, creșelor și grădinițelor, din 15 iunie. În ceea ce privește creșele și 
grădinițele de stat din București, primarii spun că pot redeschide abia după ce se publică ordinul care 
stabilește condițiile de redeschidere. 
Sectorul 1 
”Grădinițele, începem de la 1 iulie ”Grădinița de vară” fiindcă din 15 iunie teoretic copiii intră în 
vacanță. Noi în ultimii 2 ani am avut de la 1 iulie ”Grădinița de vară”, care a început la 1 iulie și s-a 
terminat la 31 august. Așa o să facem și anul acesta. Anul trecut am avut 720 de copii, au fost 
deschise 6 grădinițe, acum așteptăm cereri de la părinți și unde avem cereri, vom deschide. Directorii 
și personalul sunt în subordinea Ministerului Educației, nu a nostră, sper ca personalul didactic să fie 
de acord să redeschidem, cei cu care am vorbit unii au fost de acord, alții nu, dar putem asigura cel 
puțin 700 de locuri”, a declarat primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, pentru HotNews.ro. 
În ceea ce privește creșele, primarul spune că le poate deschide de pe 22 iunie pentru că personalul 
este în șomaj tehnic și durează până va fi rechemat. De asemenea este nevoie de timp pentru 
igienizare și îndeplinirea cerințelor cerute de Ordinul celor 3 ministere. 
”Deocamdată nu știm ce măsuri trebuie să luăm, așteptăm Ordinul de ministru”, a mai spus 
Tudorache. 
Sectorul 2 
”Să vedem normele și apoi le deschidem. Vreau să deschidem cât mai repede, avem foarte multe 
cereri, cum vom vedea regulile, ne apucăm de treabă și cum respectăm tot ce scrie acolo, le 
redeschidem”, a declarat Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2. 
 



Sectorul 3 
”Când avem normele, le deschidem. Ne-au spus că vor da niște norme, nu ne-au dat nimic. Trebuia să 
ne dea de acum 2 săptămâni. Nu așa e o țară normală, cu oameni normali la minte. De ce nu ne-au 
anunțat și pe noi măcar cu o săptămână mai devreme, ca să ne pregătim până pe 15? Noi avem vreo 
2.000 de copii la creșele noastre, pregătirile durează, să facem dezinfecție, igienizare, să facem 
programul îngrijitoarelor, să cumpărăm mâncare, apă. Avem nevoie de o săptămână. Dacă normele 
apar zilele acestea, lunea cealaltă deschidem”, a declarat primarul Robert Negoiță pentru 
HotNews.ro. 
În ceea ce privește grădinițele, primarul spune că aici depinde și de Ministerul Educației. 
”Dacă nu o să pună ceva bani în plus la salariile educatoarelor și o să le plătească la fel, de ce să vină 
la muncă? Noi ne rugăm de ele să vină, fiindcă avem cereri de la părinți. La grădinițe nu depinde 
numai de noi, eu le-aș deschide pe toate și le-aș ține toată vara deschise, dar nu decidem noi”, a mai 
spus Negoiță. 
Sectorul 4 
”Începând cu ziua de luni o să anunțăm oficial că deschidem procedura de înscriere pentru toți copiii 
care doresc să se înscrie la grădinița de vară, la fel facem și pentru creșe. În fiecare an am avut 
program pentru grădinițe și creșe de vară. Cum am procedat? I-am rugat pe părinți să se înscrie în 
acest program, și în funcție de numărul de solicitări deschidem un anumit număr de creșe și 
grădinițe. La grădinițe, pe timpul verii salariul cadrelor didactice este plătit de Primărie, fiindcă din 
punctul de vedere al Ministerului cadrele didactice sunt în vacanță, sau se face pe bază de 
voluntariat. La creșe este mai simplu, fiindcă plătim noi personalul. Ca atare, o să deschidem 
procedura de înscriere și în funcție de câți copii se înscriu și în funcție de norme, fiindcă nu avem 
niciun fel de norme în acest moment, așteptăm acel Ordin al Ministerului Educației, Muncii și 
Sănătății, și al Comitetului pentru Situații de Urgență și deschidem. Pot să vă spun că vom deschide 
proporțional cu numărul de solicitări, cu condiția ca și educatorii să dorească să vină pe perioada 
verii, mai ales la grădiniță”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, pentru HotNews.ro. 
Primarul spune că părinții vor avea la dispoziție o săptămână pentru înscrieri, iar dacă se dau 
normele, pot deschide imediat. 
Sectorul 5 
HotNews.ro a încercat să-l contacteze telefonic pe primarul Sectorului 5, Daniel Florea, dar acesta nu 
a răspuns. 
Sectorul 6 
Și primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, spune că așteaptă normele pentru redeschiderea creșelor și 
grădinițelor. 
”Trebuie să emită ordinul comun al celor trei ministere implicate (Educație, Muncă și Sănătate) în 
care să ne specifice exact care sunt măsurile pe care noi trebuie să le luăm pentru redeschiderea 
creșelor și grădinițelor. Noi nu suntem în măsură să stabilim măsuri. Măsurile sunt stabilite, așa cum 
scrie în Hotărârea de Guvern, de cele trei ministere. Din momentul în care știm măsurile, vom avea 
nevoie de o săptămână, maxim 10 zile, să putem implementa. Aici mă refer în principal la distanțarea 
socială, care este suprafața necesară pentru fiecare copil. Noi avem un număr limitat de locuri în 
creșe și dacă ni se impun măsuri că trebuie să aloci 5-6 mp pentru fiecare copil, este posibil să fim 
puși în situația în care să nu putem 950 de copii cât avem în prezent ci doar 400-500. Există solicitări 
din partea părinților, dar nu toți au cerut. După ce avem ordinul, putem da anunțul că se redeschid și 
vedem cine răspunde. Mulți probabil nu vor dori să-i aducă”, a declarat Mutu pentru HotNews.ro. 
Primarul spune că pentru a veni în sprijinul părinților, săptămâna viitoare va promova o hotărâre de 
Consiliu Local prin care primăria va acorda un ajutor pentru bonă. 
”Se va acorda o sumă de bani pentru bonă. Dacă eu nu pot prelua 900 de copii fiindcă nu pot 
respecta condițiile impuse de norme, atunci pot să ofer părinților care nu au venituri suficiente o 
sumă de bani pentru a-și angaja o bonă. Sumele sunt cuprinse între 350 și 750 lei/copil”, a mai spus 
Mutu. 
În ce condiții se redeschid creșele și grădinițele private 
Adina Stoenescu, fondator Școala Germană Fridolin din București și reprezentant al Asociației Școlilor 
Particulare din România, a declarat pentru HotNews.ro că o parte dintre creșele și grădinițele private 



se vor deschide săptămâna viitoare, iar măsurile pentru siguranța copiilor au fost deja luate. Aceasta 
spune că au anunțat că vor veni între 50 și 70% dintre copiii înscriși, în funcție de fiecare unitate. 
”Părinții așteptau redeschiderea, iar copiilor le lipsește foarte mult componenta asta emoțională. Nu 
avem încă norme, există niște recomandări. Noi ne-am uitat la ghidul elaborat de UNICEF, OMS și 
Center for Disease Control din America. Sunt practic niște ghiduri făcute în urma epidemiilor cu care 
s-a întâlnit omenirea de-a lungul timpului. Au mai fost și niște recomandări făcute de Institutul de 
Sănătate Publică, nu sunt foarte diferite de recomandările făcute nouă, această grijă legată de igienă, 
distanțare. Noi am amenajat foarte mult spațiile exterioare și acolo vrem să petrecem cât mai mult 
timp cu copiii. Pentru acțiunile care vor avea loc la interior, am avut grijă să distanțăm măsuțele, 
scăunelele. Vom deschide după de 15. Noi la Fridolin deschidem de pe 16. La indicațiile președintelui 
și a Hotărârii Comitetului pentru Situații de Urgență ai voie să deschizi. Nu deschide nimeni așa. Iar 
noi, pe partea de grădinițe am avut mereu aspectul riscului epidemiologic fiindcă a fost gripa, viroze, 
scarlatină, și ce mai circulă. Așa că am avut întotdeauna partea de control și prevenție 
epidemiologică. Avem asistentă medicală, cabinet medical, izolator, sunt niște standarde pe care 
oricum trebuie să le îndeplinim ca să putem funcționa.”, a declarat Adina Stoenescu pentru 
HotNews.ro. 
Aceasta a declarat că măsurile luate de creșele și grădinițele private pentru redeschiderea în condiții 
de siguranță sunt în linii mari următoarele: 
    delimitarea spațiilor de așteptare din fața grădiniței, ca părinții să aștepte la rând, la distanță, 
efectuarea triajului epidemiologic și primirea copiilor; 
    părinții au voie să predea copiii la ușa grădiniței/creșei; 
    triajul se face de către asistenta medicală, cu termometre contactless și examen medical; 
    la venire, copilul este preluat de îngrijitoare/educatoare, se spală pe mâini și sunt conduși către 
zona de activitate; 
    la interior a fost suplimentat numărul de adulți, mai mult personal de îngrijire, pentru a facilita 
partea de supraveghere; 
    grupele vor ieși în ture afară ca să nu se aglomereze curtea; 
    au fost delimitate spațiile astfel încât grupele să nu intre în contact; 
    au fost distanțate mesele, scăunelele și pătuțurile; 
    spațiile se igienizează cu substanțe pe bază de clor și lămpi cu ultarviolete care sterilizează 
încăperile la finalul programului; 
    personalul poartă măști de protecție în permanență, acestea se schimbă la cel mult 4 ore; 
    s-au stabilit proceduri pentru copiii care manifestă simptome specifice, de la anunțat părinții până 
la anunțarea DSP-ului; 
    pentru părinți s-au declarații pe proprie răspundere că nu au avut contact în ultimele 14 zile cu 
persoane care au avut simptome sau au fost confirmate cu COVID 19. 
Ce spun părinții 
Cel mai probabil, părinții care au soluții - bunici, prieteni, bone - nu vor duce cel puțin în prima fază 
copiii la creșe și grădinițe. 
Însă sunt și cazuri disperate, în care părinții au ajuns la epuizare fiindcă au lucrat în ultimele luni de 
acasă cu copiii de 2-3 ani în brațe, fiindcă nu au avut altă soluție. 
”E foarte greu pentru noi să lucrăm și mai ales să fim eficienți când trebuie să avem permanent grijă 
și de copii mici. Facem multe compromisuri și în calitate de angajați și în calitate de părinți și 
rezultatele lasă de dorit. Nivelul de concentrare e redus, lipsim de la ședințe sau stăm în ședințe cu 
copiii în brațe sau țipând pe lângă noi și lăsăm copiii mult prea mult la televizor sau telefon. Și 
sentimentul este că eșuam în ambele roluri. Asta în timp ce nivelul de stres și presiunea resimțită pe 
plan profesional cresc. Am așteptat mult o veste despre deschiderea creșelor și grădinițelor. Dacă s-
ar respecta normele de igienă și s-ar crea grupe cu un număr redus de copii, mâine aș duce copiii 
acolo, măcar jumătate de zi. Și cred ca ar fi mai bine și pentru părinți, dar și pentru copii, pentru că ar 
relaționa cu ceilalți și nu ar mai resimți nici ei stresul părinților”, a povestit pentru HotNews.ro 
Nicoleta, mama unui băiețel de 2 ani și a unei fetițe de 7 ani. 
”Sunt mămica unui băiețel de aproape 2 anișori și sunt extrem de stresată de faptul că peste două 
săptămâni încep munca, mi s-a terminat concediul de creștere a copilului, iar faptul că este înscris la 
o creșă de stat nu mai reprezintă o opțiune valabilă pentru mine din cauza faptului că nu știu când se 



redeschid. Prin urmare, singura soluție pe care o am la îndemână este să apelez la persoane mai mult 
sau mai puțin disponibile , în cele 8 ore pe care le voi petrece la serviciu( să nu mai adaug și timpul 
pierdut pe deplasarea dus-întors), lucru care uneori pare destul de greu de realizat. Mă întreb însă ce 
soluții voi avea în zilele când, efectiv nu voi avea la cine să apelez, precizez că locul meu de muncă nu 
îmi permite muncă de acasă. Ce soluții au mămicile care nu își permit o creșă privată sau o bonă?”, 
spune Alina, mama unui băiețel de 1 an și 10 luni. (Catiușa Ivanov)  
 
EDUCAȚIE PRIVATĂ.RO: Alexandru Rafila: Activitatea didactică trebuie să înceapă. Esențial este ca 
personalul din grădinițe să fie antrenat/  
Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, astăzi, la postul de 
televiziune Digi 24, că activitatea în grădinițe și creșe trebuie să fie reluată.  
”Riscul nu poate fi eliminat, riscul poate fi diminuat, controlat, și identificate eventualele focare care 
pot apărea, izolați copiii, deci se pot lua măsuri. (…) Activitatea didactică este o activitate care trebuie 
să înceapă”, a declarat Rafila. 
”Lucrul esențial este ca personalul care supraveghează copiii să fie antrenat: să îi îndrume la toaletă, 
șă îi îndrume să se spele pe mâini, să îi îndrume să nu facă exces de contact fizic pentru că știți bine, 
copiii sunt mereu în contact fizic, se joacă împreună, e normal să fie așa, astea sunt comportamente 
sănătoase. Dezvoltarea normală a unui copil comportă interacțiunea cu alți copii și din cauza asta, 
inclusiv activitățile didactice pe care ne propunem să le redeschidem din toamnă trebuie să țină cont 
de faptul că acești copii sau tineri trebuie să interacționeze unii cu alții, nu pot rămâne exclusiv în 
zona virtuală pentru că atunci vor fi niște generații cu o adaptabilitate socială foarte limitată”,a  
adăugat Rafila. 
“Deschiderea activității didactice, și totuși și grădinițele pot fi asimilate acestui tip de activitate, au 
arătat o creștere în transmiterea infecției din diverse țări. Copiii mici sunt la un risc redus de a 
contracta boala, ei și transmit destul de greu boala către adulți, adică de obicei dacă se infectează fac 
forme asimptomatice și e puțin probabil să infecteze alte persoane. Aici e partea delicată, cu 
numărul. Supraaglomerarea sigur că va produce probleme. Dacă discutăm de părinți care trebuie să-
și lase undeva copiii, lucrul acesta ar trebui să fie corelat cu o capacitate suficient de mare care să 
poată prelua acești copii, indiferent dacă grădinițele sunt publice sau private”,a  mai spus 
președintele Societății Române de Microbiologie, la Digi 24. 
  
GÂNDUL.RO: DECIZIE. Grădinițele rămân închise! Alexandru Rafila explică de ce: Riscul transmiterii 
infecției nu poate fi eliminat, riscul poate fi diminuat/  
Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a declarat în cursul zilei de duminică, 14 iunie, că 
este esențial „ca personalul care supraveghează copiii să fie antrenat” pentru a limita răspândirea 
infecției cu coronavirus, după redeschiderea creșelor și a grădinițelor. 
De asemenea, acesta a reiterat importanța faptului că riscul de răspândire a noului coronavirus nu 
poate fi eliminat în totalitate, ci doar diminuat și controlat, potrivit Digi24. 
De ce nu se redeschid grădinițele: „Aici e partea delicată, cu numărul” 
„Deschiderea activității didactice, și totuși și grădinițele pot fi asimilate acestui tip de activitate, au 
arătat o creștere în transmiterea infecției din diverse țări. Copiii mici sunt la un risc redus de a 
contracta boala, ei și transmit destul de greu boala către adulți, adică de obicei dacă se infectează fac 
forme asimptomatice și e puțin probabil să infecteze alte persoane. Aici e partea delicată, cu 
numărul. Supraaglomerarea sigur că va produce probleme. Dacă discutăm de părinți care trebuie să-
și lase undeva copiii, lucrul acesta ar trebui să fie corelat cu o capacitate suficient de mare care să 
poată prelua acești copii, indiferent dacă grădinițele sunt publice sau private”, a explicat Alexandru 
Rafila. 
„Personalul care supraveghează copiii să fie antrenat” 
Reprezentantul României la OMS a punctat și importanța pregătirii personalului care supraveghează 
copii în prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 
„Lucrul esențial este ca personalul care supraveghează copiii să fie antrenat: să îi îndrume la toaletă, 
să îi îndrume să se spele pe mâini, să îi îndrume să nu facă exces de contact fizic pentru că știți bine, 
copiii sunt mereu în contact fizic, se joacă împreună, e normal să fie așa, astea sunt comportamente 
sănătoase. Dezvoltarea normală a unui copil comportă interacțiunea cu alți copii și din cauza asta, 



inclusiv activitățile didactice pe care ne propunem să le redeschidem din toamnă trebuie să țină cont 
de faptul că acești copii sau tineri trebuie să interacționeze unii cu alții, nu pot rămâne exclusiv în 
zona virtuală pentru că atunci vor fi niște generații cu o adaptabilitate socială foarte limitată”, a mai 
explicat specialistul. 
„Riscul nu poate fi eliminat, riscul poate fi diminuat, controlat” 
„Și lucrurile acestea trebuie să fie puse în balanță dincolo de riscul transmiterii infecției. Riscul nu 
poate fi eliminat, riscul poate fi diminuat, controlat, și identificate eventualele focare care pot 
apărea, izolați copiii, deci se pot lua măsuri. (…) Activitatea didactică este o activitate care trebuie să 
înceapă”, a declarat Alexandru Rafila.  
 
EDUPEDU.RO: Medicul Mihai Craiu: Școlile trebuie să se redeschidă, cu toate precauțiile 
administrative necesare. Nu este de anticipat nici un efect semnificativ asupra stării de sănatate a 
copiilor/  
 “Toate studiile pediatrice de până acum, arată că infecția cu noul coronavirus în familie se produce 
“one way”, de la adulți la copii, conform dr George Rutherford de la Universitatea de Medicina din 
San Francisco”, scrie medicul pediatru Mihai Craiu pe platforma de educație pentru sănătate pe care 
a fondat-o – Spitalul Virtual pentru Copii. El afirmă că “școlile trebuie să se redeschidă, cu toate 
precauțiile administrative necesare. Dar nu este de anticipat nici un efect semnificativ asupra stării 
de sănatate a copiilor”. 
Mesajul medicului Mihai Craiu, integral: 
“Una din intrebările frecvente care mi-au fost adresate săptămâna aceasta, în contextul deschiderii 
școlilor pentru pregatirea elevilor de clasa a VIIIa, a fost legată de riscul infectării cu SARS-CoV-2 în 
scoală. 
Toate studiile pediatrice de până acum, arată că infecția cu noul coronavirus în familie se produce 
“one way”, de la adulți la copii, conform dr George Rutherford de la Universitatea de Medicina din 
San Francisco – link. 
9 din 10 copii care au luat boala COVID-19 au luat-o de la un membru al familiei și nu din comunitate. 
De ce sunt copiii mai puțin susceptibili decât adulții, deși produc incărcături virale compatibile cu ale 
adulților (dovedit de prof Christian Drosten de la Universitatea Charité din Berlin – am mai scris 
despre acest aspect)? 
Pentru că au în nas o încărcătură genetică mai mică pentru exprimarea receptorilor ACE2. Au mai 
puține “porți de intrare pentru virus”. Spune un articol din JAMA. 
Este absurd să ținem școlile închise dacă sunt terasele și magazinele deschise! Riscul de infectare 
pentru copii este de la adulți și aproape deloc invers (știm acum si de ce).” 
    Mihai Craiu este medic primar pediatru, a absolvit studiile medicale la Facultatea de Medicină din 
București, lucrează de 30 de ani “în același spital, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și 
Copilului”, și este profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București. În 
2017, Craiu a lansat proiectul Spitalul Virtual pentru Copii, prin care le oferă părinților și colegilor 
medici/asistenți o platformă pentru discutarea temelor de sănătate în pediatrie, cea mai importantă 
fiind vaccinarea, bazându-se pe informații și dovezi din surse reputate.  
 
EDUPEDU.RO: Surprizele absolvenților la început de carieră: Poți fi mulțumit de muncă, dar nu de 
venituri / Angajatorii vor lucruri “ciudate”/ Probleme când te angajezi într-un domeniu fără 
legătură cu propria pregătire – studiul-pilot european Eurograduate/  
Cât de afectat este un absolvent care se angajează într-un loc de muncă fără legătură cu domeniul 
său de pregătire? Ce șanse sunt să se întâmple acest lucru pentru tineri din medii dezavantajate, 
comparativ cu cei favorizați? Ce șanse sunt să fii mulțumit de slujba pe care o găsești, după ce ieși de 
pe băncile facultății? La aceste întrebări încearcă să răspundă un nou studiu-pilot realizat în opt țări 
europene, dat publicității luna aceasta de Comisia Europeană. Studiul “Eurograduate” analizează 
diferențele dintre diverse țări și sisteme de învățământ și influența școlii asupra carierei 
absolvenților. 
    Studiul a fost realizat în perioada octombrie 2018-februarie 2019, dar rezultatele lui au fost date 
publicității acum. El s-a desfășurat în opt țări: Austria, Republica Cehă, Croația, Germania, Grecia, 
Lituania, Malta și Norvegia. 



    Evaluarea Comisiei Europene în cele opt țări pleacă de la premisa că piața muncii se transformă 
foarte rapid, iar tendința pare să fie accentuată de pandemia Covid-19. Potrivit estimărilor invocate 
în studiu, majoritatea meseriilor actuale vor dispărea până în 2040, sub impactul tehnologiilor, dar 
vor fi înlocuite de altele. În acest context, cererea de anagajați cu abilități solide, implicați social este 
în creștere. 
Studiul face parte dintr-un efort al Comisiei de a determina statele membre să facă mai mult pentru 
adaptarea tinerilor la condițiile unei piețe a muncii în schimbare rapidă. El a fost dat publicității în 
paralel cu unul referitor la trasarea carierelor absolvenților în statele membre, capitol la care 
România se numără printre ultimele țări din Uniunea Europeană – dupa cum EduPedu.ro a scris aici. 
Concluzii-cheie oferite de studiu: 
Nivelul de pregătire al absolvenților pentru piața muncii 
Decizia studenților dacă să intre pe piața muncii sau să-și continue studiile ține doar în parte de 
situația generală de pe piața muncii, potrivit raportului. Ea este influențată și de modul cum 
absolvenții își evoluează propriile studii, în ce măsură se simt ei pregătiți să înceapă munca. 
    În acest domeniu, se simt diferențe considerabile între țările analizate. În țările central-europene 
(Austria, Republica Cehă, Germania), absolvenții de master și cei din domenii tehnice, științele 
naturale și sănătate se simt mai pregătiți pentru piața muncii decât absolvenții de licență sau din alte 
domenii. 
    Tot mai bine pregătiți sue simt și cei care vin din medii de învățare care îi activează (bazate pe 
proiecte sau pe soluționarea problemelor) sau din medii ce pun accentul pe muncă (stagii de 
practică). 
Găsirea unei slujbe potrivite 
Pe continent se fac iar simțite diferențe majore când vine vorba despre accesul la o slujbă pe măsura 
calificării absolvenților. Studiul arată că absolvenții care nu au loc de muncă sau care s-au angajat 
într-o slujbă fără legătură cu pregătirea lor (nepotrivire verticală) sau muncesc sub nivelul lor de 
pregătire și în alt domeniu (dublă nepotrivire) se află într-o situație dificilă. Ei se confruntă cu un risc 
mai mare să își piardă abilitățile și să câștige semnificativ mai puțin. 
La nivelul țărilor analizate, statele central europene și nordice au cel mai mic grad de absolvenți 
angajați în slujbe cu nepotrivire verticală sau dublă nepotrivire, pe când țările sudice (plus Lituania) 
au o problemă din acest punct de vedere – între 40 și 50% dintre absolvenții lor se află într-o situație 
dificilă, la un an după absolvire. 
    Pe de altă parte, inechitatea nu are același efect, din acest punct de vedere, în diversele țări 
analizate. Este mai probabil să nu găsești o slujbă potrivită după absolvire, dacă vii dintr-un mediu 
dezavantajat, dar acest efect este considerabil mai puternic în Croația și cel mai puternic în Lituania șI 
Germania, comparativ cu celelalte state incluse în studiu. 
Veniturile depind atât de nivelul de pregătire, cât și de domeniul ales 
Cu excepția Germaniei (unde, la un an de la absolvire, absolvenții de licență câștigă ușor mai bine), 
absolvenții de master câștigă mai bine în toate țările incluse în studiu, cel mare avantaj avându-l 
absolvenții de master din Grecia. 
    În toate țările, cel mai bine plătiți sunt absolvenții de științe tehnice și inginerie, iar cei mai slab 
plătiți – absolvenții din Educație, artă și științe umaniste. (diferența medie de venituri, la începutul 
carierei, este de peste 20%). 
Satisfacția față de slujba obținută 
În țările central-europene (Austria, Cehia, Germania) peste 70% dintre absolvenți se declară 
satisfăcuți de munca depusă. 
Dar, în medie pentru întregul studiu, circa 50% dintre absolvenți se declară nesatisfăcuți de veniturile 
obținute. Iar cu privire la perspectiva de avans în carieră și la echilibrul viață personală-muncă, 40% 
dintre absolvenți sunt satisfăcuți. 
Abilități dobândite în școală vs. abilități cerute de angajatori 
Potrivit studiului, cel puțin două treimi dintre absolvenții angajați au arătat că angajatorii au pretins 
cunoștințe și abilități specifice legate atât de domeniul de activitate, cât și de comunicare, muncă în 
echipă, capacitate de învățare și de planificare, de rezolvare a problemelor. 
    Pe de altă parte, doar jumătate dintre angajatori ar cere cunoștințe de limbi străine sau de relații 
cu clienții. Iar o treime cer cunoștinte aprofundate de IT. (Costin Ionescu)  



 
ROMÂNIA CURATĂ: Școala online în mediul rural din perspectiva unui profesor/  
Au trecut 3 luni de când școlile s-au închis și tot ce pot să spun e vai de familiile în care sub același 
acoperiș se află și elevi, dar și cadre didactice. 
Știu, școala online e grea, unii sunteți supărați că aveți mult de scris, alții că v-ați ratat banchetul, dar 
haideți totuși să ne gândim câteva minute și la cadrele didactice, și să le fim recunoscători, pentru că 
de la învățământul preșcolar (da, sunt și educatori care își văd elevii pe Zoom și au activități 
împreună) și până la cel universitar, ei fac eforturi enorme pentru a vă ajuta să treceți cu bine de 
perioada în care vă aflați. Provin dintr-o familie care locuiește în mediul rural și am ajuns la concluzia 
că, din păcate, profesorii sunt victime ale sistemului care își schimbă deciziile peste noapte. Ziua unui 
cadru didactic de când s-a introdus școala online este mai dificilă decât credeți, iar în mediul rural 
este mult mai grea decât în cel urban, inechitatea fiind bine definită. 
,Programul începe dis-de-dimineață, când trebuie să îmi pregătesc materialele pentru ore, dacă nu 
am reușit să le finalizez pe toate cu o seară înainte, pentru că trebuie să mă ocup și de familie. Încep 
prin a face poze la paginile din manual de pe care vom lucra, pentru că nu toți copiii au primit 
manuale la începutul anului sau sunt foarte deteriorate pentru a se putea citi de pe ele. De manuale 
digitale nici nu se pune problema. Îmi fac orele cu ajutorul unui grup pe Messenger, deoarece 
platformele precum Classroom sunt indescifrabile pentru mine. Am participat la un curs online, dar 
mi s-a părut insuficient: cei care explicau vorbeau repede, în termeni tehnici, iar eu una nu am putut 
ține pasul cu acel curs. L-am terminat, dar nu simt nicio îmbunătățire în cunoștințele mele digitale. La 
ore, de obicei am aproximativ 50% dintre elevi prezenți, iar majoritatea dintre ei folosesc telefonul 
sau calculatorul destul de lent, astfel că orele merg mai greu și îți fură din energie fără să vrei când 
vezi că durează 3-4 minute să primești un răspuns la o întrebare, ceea ce în clasă nu s-a întâmplat 
niciodată. Sunt nevoită să fac exerciții foarte simple și materie puțină, abia și pe aceea înțelegand-o 
copiii. Elevilor care nu au acces la internet am fost nevoită să le scot la xerox fișe de lucru pe care să 
le trimit prin comună. 
Am și elevi care îmi scriu că nu pot participa la ore pentru că părinții îi pun la treabă prin gospodărie, 
sau să stea cu frații lor mai mici. Sunt câteva familii și cu 6-7 copii, acolo clar nu pot avea cu toții 
acces la educația online. De asemenea, primesc aproape zilnic telefoane de la școala, care ne 
bombardează cu situații despre posibilitățile elevilor. Ni s-a promis că vor primi tablete, dar acestea 
încă nu au apărut. Și când vor apărea va fi dificil, pentru că vor trebui învățați fiecare să le folosească, 
am elevi care nu au nici telefon. 
Cel mai greu este atunci când fiicele mele au și ele ore online, uneori este dificil și să ne împărțim, 
care pe telefon, care pe laptop…și mai frumos este atunci când eu îmi țin orele și vin la mine să îmi 
ceară ajutorul într-ale tehnologiei, iar eu bineînțeles că trebuie să mă împart simultan cel puțin în 
două părți.’ Realitatea în România este foarte diferită față de cea prezentată la televizor. Lipsa 
dispozitivelor conectate la internet este o problemă minoră, față de școlarii care nu au șansa la 
educație pentru că provin dintr-un mediu defavorizat, iar dacă înainte le era foarte dificil să aibă 
parte de o educație, acum le este chiar imposibil. Deși cei ce dețin puterea la noi în țară spun că acest 
an școlar aproape încheiat a decurs bine, sunt sigură că o mare parte dintre noi suntem de altă 
părere. Din nou, ajungem la concluzia că în sistemul educațional românesc încă există inegalități, deși 
de foarte mult timp se vorbește despre echitatea în educație, aceasta pare a fi doar un vis ce 
deocamdată, nu se poate realiza. 
Cristina Vânău este viitor cadru didactic și ambasador al județului Bacău în cadrul proiectului Școli 
curate’. De asemenea, se implică activ în comunitate făcând voluntariat în cadrul Federației Tinerilor 
din Bacău, dar și la un centru pentru copii cu dizabilități.  
 
DIGI 24 HD: Primarii spun că nu aprobă reluarea cursurilor/  
[Jurnal de Știri/14 iunie 2020/ora 20:27] 
Se deschid sau nu grădiniţele şi creşele de stat începând de luni. Aceasta este întrebarea la care 
părinţii vor să afle răspunsul până mâine seara. Autorităţile vin cu declaraţii contradictorii. Şeful 
Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a anunţat că aceste unităţi de învăţământ îşi pot relua 
activitatea, în timp ce autorităţile locale în subordinea cărora se află grădiniţele şi creşele de stat 
transmit că acest lucru este practic imposibil. 



Lipsa spaţiului este marea problemă pe care o au autorităţile. 
Mihai Chirica - primar Iaşi: Va trebui să lucrăm în două schimburi. Pentru grădiniţe, acolo lucrurile ar 
fi puţin mai complicate pentru că actul educaţional este în grija Ministerului Educaţiei. Nu excludem 
decât dacă Ministerul Educaţiei nu are o atitudine foarte fermă. Dacă spune că îşi permite să aducă 
tot personalul din grădiniţe, pentru că el nu este în subordinea autorităţilor locale, şi dacă vor spune 
'deschidem', atunci deschidem. 
Reporter: Nici în Capitală situaţia nu este diferită. Ca şi în restul ţării, incertitudinea redeschiderii 
acestor unităţi de învăţământ ţine de faptul că Guvernul nu a făcut publice condiţiile în care copiii se 
pot întoarce la grădiniţă sau la creşă. Oficial, directorii nu au fost anunţaţi de faptul că de luni trebuie 
să primească copiii la ore. 
Silvia Drăgan - directoare Grădiniţa nr. 149: Am avut în perioada asta a pandemiei doar două şedinţe 
de zoom cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Capitalei şi al sectorului în care am grădiniţa şi nu 
s-a discutat absolut deloc despre acest lucru. Noi am primit măşti, 3 bidoane de dezinfectant, le-am 
împărţit personalului nedidactic şi s-a dezinfectat, ce-i drept, dar altceva nu. 
Reporter: Indiferent de bâlbele autorităţilor, părinţii trebuie să găsească şi de această dată soluţii pe 
cont propriu. 



CLICK: Aşa arată şcoala în vremea pandemiei!/  

 



ZIARUL FINANCIAR: Asociaţia INACO le propune autorităţilor un program naţional, cu finanţare 
europeană şi naţională, pentru accesul gratuit al elevilor la educaţie digital/  

 



LIBERTATEA: 'Mama munceşte în Germania pentru mine şi vreau să o fac mândră'/  

 
 


