23 iunie 2022
Comunicat de presă

Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a / sesiunea 2022
Rezultatele înregistrate înainte de soluționarea contestațiilor

Ministerul Educației a publicat astăzi, 23 iunie 2022, pe site-ul dedicat, evaluare.edu.ro, rezultatele
obținute de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut probele Evaluării Naționale în perioada 14 - 17 iunie
2022).
În urma evaluării lucrărilor, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 78,44%
(3075 de candidați). Trei candidați au obținut media generală 10.
La proba de Limba și literatura română, 3316 de candidați ( 84,59%) au încheiat examenul cu note mai
mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 17 candidați au obținut nota 10.
La Matematică, 2892 de candidați (72,5%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia,
64 de candidați au obținut nota 10.
Rata de participare a fost de 99,11%: 3920 de candidați prezenți (dintr-un total de 3955 de absolvenți
înscriși în județul Neamț). Niciun elev nu a fost eliminat.
Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a
competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Media de admitere constituie criteriu
pentru admiterea în învățământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obținută la
Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o
pondere de 20%).
Calendarul etapei de contestații:
➢ 23 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor (ora 16,00 - ora 19,00)
➢ 24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 - ora 12,00)
➢ 24 iunie - 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
➢ 30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor
Cererile pot fi depuse la centrul de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice, conform art.
17. alin. (1) din Procedura nr. 28329/11.05.2022, la o adresă care va fi comunicată candidaților.

Felicităm elevii, părinții acestora și cadrele didactice pentru rezultate obținute!

