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Comunicat de presă 

 

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării 

naționale pentru elevii clasei a VIII-a aprobată prin OMECTS nr. 4801 din 2010, completată cu 

prevederileMetodologiei privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții 

clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016, aprobată prin OMECS nr. 5081 din 31.08.2015, în ziua de 

25.06.2016, la Colegiul Tehnic „Decebal” din Drobeta Turnu Severin, începând cu ora 10.00, a avut 

loc ședința tehnică de instruire la care au participat membrii Comisiei Județene de Evaluare 

Națională, alături de președinții și persoanele de contact din cele 75 de centre de examinare 

organizate la nivelul județului Mehedinți. Tot în cadrul acestei ședințe publice la care au fost invitați 

să participe reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din 

învățământul preuniversitar, ai asociațiilor de părinți, ai Consiliului județean al elevilor și ai mass-

media a fost stabilită, prin tragere la sorți, componența comisiei zonale de evaluare. Menționăm că 

anul acesta, în premieră, lucrările scrise de la examenul de evaluare națională aleelevilor 

mehedințeni urmează să fie corectate într-un alt județ, profesorii evaluatori din centrul de evaluare 

din Mehedinți urmând să evalueze, la rândul lor, lucrările venite din altă parte a țării. 

Cei 2030 de elevi înscriși la Evaluarea Națională vor susține probele scrise astfel: în ziua de 

27 iunie 2016 proba la limba și literatura română, în ziua de 28 iunie 2016 proba la limba și 

literatura maternă, iar în ziua de 29 iunie 2016, proba la matematica. Afișarea rezultatelor se va 

realiza în data de 1 iulie 2016, până la ora 16, după care vor avea loc depunerile contestațiilor, în 

aceeași zi, între orele 16 – 20. Acestea vor fi rezolvate în intervalul 2-4 iulie 2016, urmând ca pe 

data de 5 iulie 2016 să se afișeze rezultatelor finale după contestații. 

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește cadrelor didactice care au ales să 

sprijine organizarea acestui examen prin înscrierea în cadrul comisiilor de examinare și de evaluare 

și urează tuturor celor ce urmează să participe la examenul de evaluare națională mult succes și 

reușită în promovarea acestuia! 
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