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Știri
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Calendarul de Evaluare Națională 2020 a fost publicat în Monitorul
Oficial: Examenele se desfășoară în perioada 15 – 18 iunie. Care
sunt noutățile
Raluca Pantazi
30 august 2019 ·  Citire în 6 minute ·  2 comentarii

Calendarul oficial al examenelor de Evaluare Națională 2020 a fost
publicat în Monitorul Oficial, cu semnătura ministrului interimar al
Educației, Daniel Breaz. Elevii care acum intră în clasa a VIII-a vor susține
examenele de Evaluare Națională în perioada 15 – 18 iunie 2020.
Calendarul final al probelor din acest an respectă datele discutate în
ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului și publicate în
Calendar
exclusivitate
Evaluarea Națională
de Edupedu.ro.
2020 / Foto: Monitorul Oficial
Ministerul Educației schimbă anul acesta diferența dintre nota de la contestații și nota
inițială pornind de la care lucrarea unui elev intră în a treia corectare și notare: instituția
a scăzut la 1 punct (de la 1,5 puncte cât era până acum) diferența dintre cele două note,
diferență care trimite lucrarea în evaluarea finală.
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A ați mai multe

Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIIIa în anul școlar 2019-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial joi seara, 29 august. Evaluarea
Națională este examenul susținut de absolvenții gimnaziului la finalizarea clasei a VIII-a, iar

×

nota obținută la aceste probe contează în proporție de 80 la intrarea în liceu.

Calendar Evaluarea Națională 2020
2 – 5 iunie 2020 Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională 2020
5 iunie 2020

Elevii de clasa a VIII-a termină școala

15 iunie 2020

Limba şi literatura română – examen scris

17 iunie 2020

Matematică – examen scris

18 iunie 2020

Limba şi literatura maternă – examen scris

22 iunie 2020

Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00), urmată de

înregistrarea contestațiilor (între orele 14:00 – 20:00)
27 iunie 2020

Afișarea rezultatelor finale
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Potrivit surselor Edupedu.ro, Ministerul Educației va menține nota 5 ca limită pentru
admiterea la liceu în 2020. Învățământul profesional ar urma astfel să devină obligatoriu
pentru elevii care dau Evaluarea Națională anul acesta și nu obțin media de admitere 5,
necesară intrării la liceu. Intenția Ministerului condus interimar de Breaz, după al patrulea
mandat plin al Ecaterinei Andronescu, a fost publicată în premieră de Edupedu.ro, dar face
subiectul unui alt ordin, și anume Ordinul privind organizarea și desfășurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. La această admitere participă elevii
care susțin Evaluarea Națională în 2020.
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Media generală obținută de elevi la Evaluarea Națională intră în alcătuirea mediei de
admitere la liceu. Metodologia și calendarul admiterii la liceu 2020 sunt aprobate prin ordin
separat, care încă nu a fost făcut public de Minister.
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Ministerul Educației a scăzut la 1 punct (de la 1,5 puncte cât era până acum) diferența
dintre nota inițială și cea de la contestație pentru care o lucrare este evaluată pentru a
treia oară. Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial joi seara, 29 august.
Concret, ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește că, la contestații, “în situația în care se
constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la
evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia
comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial

×

lucrările în centrul de contestații. (…). Nota acordată de a treia comisie este nota finală a
comisiei de contestații”.
Până acum, comisia recurgea la a treia reevaluare a lucrării dacă exista o diferență de cel
puțin 1,5 puncte între nota inițială și nota de la contestație.
O altă noutate pe care o aduce ordinul din acest an se referă la datele personale ale
elevilor, afișate odată cu rezultatele:
“Art.13. (1) Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de
aceștia în cadrul Evaluării Naționale, care se afişează atât în format letric, la avizierul unităților
de învățământ/centrelor de examen, cât şi pe pagina de internet a Ministerului Educației
Naționale şi a inspectoratelor şcolare sunt următoarele: numele, inițiala tatălui și prenumele
candidaților, unitatea de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau
mențiunile “absent”, “eliminat din examen”, după caz.
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(2) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale şi a inspectoratelor
şcolare a informaţiilor menționate la alin.(1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani
de la data afișării. Afișarea în format letric, la avizierul unităților de învățământ/centrelor de
examen a acestor informaţii se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.
(3) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se aplică în

 corespunzător.
mod
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(4) Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează, atât la avizier cât şi pe
uşile sălilor de examen, o notă de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu
caracter personal. Modelul notei de informare este stabilit și transmis comisiilor
județene/comisiei municipiului București de către Comisia Națională de Organizare a
Evaluării Naționale.”
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Structura anului școlar 2019-2020
Semestrul I (15 săptămâni)
Cursuri:

Luni, 9 septembrie 2019 – Vineri, 20 decembrie 2019

Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – a IV-a: 26 octombrie – 3 noiembrie 2019
Vacanța de iarnă:

Sâmbătă, 21 decembrie 2019 – Duminică, 12 ianuarie 2020

Semestrul al II-lea (20 săptămâni)
Cursuri:

Luni, 13 ianuarie 2020 – Vineri, 3 aprilie 2020

Vacanţa de primăvară: Sâmbătă, 4 aprilie 2020 – Marți, 21 aprilie 2020
Cursuri:
Miercuri,
22 aprilie
2020
Calendar
Evaluarea Națională 2020
/ Foto: Monitorul
Oficial
Vacanţa de vară:

– Vineri, 12 iunie 2020

Sâmbătă, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care încep

cursurile anului școlar 2020-2021
Tezele se susțin cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului. Vezi aici lista
materiilor la care elevii dau teze în gimnaziu și liceu.
Ordinul prevede următoarele excepții la structura anului școlar 2019-2020:



pentru clasele a XII-a, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 33 de săptămâni 
de cursuri și se încheie pe 29 mai 2020
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pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 5
iunie 2020
pentru clasele liceale – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional,
anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri
Programul Școala altfel se desfășoară în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o
perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, la decizia școlii.
În zilele nelucrătoare de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de
muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

×
Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare marchează prin manifestări specifice ziua
de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului.
Recuperarea cursurilor NU se poate realiza în perioada vacanțelor, prevede ordinul, pentru
cazurile în care cursurile sunt suspendate din cauza unor calamități naturale, intemperii,
epidemii sau alte situații excepționale.

Citește și:
DOCUMENT Învățământul profesional, obligatoriu pentru elevii care
dau Evaluarea Națională anul acesta și nu obțin media de admitere 5.
Comisia de Dialog Social a avizat propunerea Ministerului Educației
EXCLUSIV Calendarul de Evaluare Națională 2020 – Proiect:
Examenele vor începe în data de 15 iunie, potrivit proiectului pus în
Calendar Evaluarea Națională 2020 / Foto: Monitorul Oficial
dezbatere de Ministerul Educației
Calendar BAC 2020: Examenele scrise ale bacalaureatului încep pe 22
iunie, prevede proiectul pregătit de Ministerul Educației
Lista materiilor la care elevii dau teze în gimnaziu și liceu
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Oferte de Munca
de Acasa

Tăierea orelor de
școală - respinsă
de Iohannis.…

Invaţă Engleza
Fără Profesor

EXCLUSIV
Calendarul de
Evaluare…

Anunț Mahar.ro

edupedu.ro

Anunț Maxime Efficiens

edupedu.ro

Clasa
PREGĂTITOARE.
Caietul #3....

Bacău: 13
profesori și
secretara unei…

Învățământul
profesional
devine…

Straniul caz al lui
Alexandru
Cumpănașu:…

Anunț ART Educational

edupedu.ro

edupedu.ro

edupedu.ro

×

Raluca Pantazi

Vezi comentariile (2)

A R T I C O L E R E C O M A N D AT E

Calendar
Evaluarea 2020
Națională
2020 / Foto: Monitorul Oficial
Bacalaureat
Știri
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BAC 2019 Calendarul sesiunii speciale de Bacalaureat 2019
Redacția

14 mai 2019

Sesiunea specială a examenului național de Bacalaureat 2019 se va desfășura la Ploiești, în
perioada 16 mai – 5 iunie 2019, a anunțat astăzi Ministerul Educației. Examenul va fi susținut…

×

Vezi articolul

Educație

Știri
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Federația Elevilor din România, după tragedia de la Caracal:
Viața elevilor pusă în pericol! În lipsa transportului județean
sunt nevoiți să călătorească la ocazie
 R.P.

27 iulie 2019
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Elevii cer să fie apărați. Federația Elevilor din România avertizează, după tragedia de la
Caracal, că în lipsa transportului județean copiii și tinerii care fac naveta la școală sunt
nevoiți…
Vezi articolul

Educație

Statistici

Știri

×

O treime dintre copiii din România au fost expuși anul trecut
la discurs incitator la ură pe internet. Față de acum 5 ani a
crescut
gradul
de /alfabetizare
Calendar
Evaluarea
Națională 2020
Foto: Monitorul Oficialdigitală
Mihai Peticila

16 ianuarie 2019

Față de acum 5 ani, a crescut gradul de alfabetizare digitală în rândul copiilor din România,
concomitent cu gradul de expunere la riscuri întâlnite în mediul online și cu apariția de noi…
Vezi articolul

Știri
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Plămânii copiilor, afectați de particulele toxice emise de
cauciucurile mașinilor
Redacția

10 iunie 2019

Dezvoltarea plămânilor copiilor poate fi afectată de microparticulele de plastic din
cauciucurile autovehiculelor eliberate în atmosferă, conform unei investigaţii efectuate în
Marea Britanie, citată luni de Press Association, transmite Agerpres.…
Vezi articolul

Educație

Știri
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Când o să intre în vigoare proiectul lui Andronescu? ”Am
acum draftul de lege, dar nu vreau să-l scoatem pentru că
vreau să intre în dezbatere aceste idei”
Mihai Peticila

1 aprilie 2019

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat că are deja proiectul viitoarei legi a
Educației pregătit, dar că înainte de a-l trimite la Parlament vrea să fie dezbătute ideile din

×

”viziunea…
Vezi articolul

Educație

Gimnaziu

Liceu

Știri
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British School of Bucharest anunță că oferă burse de până la
100% din taxa de școlarizare, în anul școlar 2019-2020


Matei Pop

28 noiembrie 2018
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British School of Bucharest (BSB) anunță că a deschis înscrierile în programul de burse pentru
anul școlar 2019-2020. Școala privată precizează că oferă burse de până la 100% din taxa…
Vezi articolul

G4MEDIA.RO

Orban promite reducerea la o treime a subvențiilor pentru
partidele politice

×

Ludovic Orban, dispus să demisioneze pentru convocarea
anticipatelor, dacă va exista un...

Viorica Dăncilă: ”Dacă nu trece guvernul Orban, președintele să
recunoască public...

Calendar Evaluarea Națională 2020 / Foto: Monitorul Oficial
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CELE MAI NOI

Daniel Funeriu: Mai ușor cu pianul pe scări, când vorbiți de “calitatea profesorilor”. Înainte să
aruncați
cu roșii
în profesor,
puneți-vă
întrebări
Calendar
Evaluarea
Națională
2020 / Foto:
Monitorul
Oficial

despre cât de mult îl motivați pe copil acasă

Regres înregistrat de 12 universități românești, în clasamentul internațional al universităților
din Europa emergentă și Asia Centrală 2020, condus de ruși
Temele pentru acasă – Cât de mult este prea mult? Primul studiu experimental implementat
în România validează regula “10 minute pe nivel școlar”
Daniel David anunță că va candida la funcția de rector al Universității Babeș-Bolyai din ClujNapoca: Nu vreau să duc campanii la limită, ci sper la o susținere largă
Acuzații de cenzură la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați: studenții susțin că sunt
împiedicați să voteze la alegerea rectorului
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COPYRIGHT
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Pentru că scrieți despre educație, sau cu atât mai mult datorită acestui lucru, ar fi util să citați cu link,
atunci când preluați un articol, părți dintr-un articol sau o idee care v-a inspirat. Noi, la EduPedu.ro
ne-am asumat această conduită etică și sperăm că și publicațiile cu mult mai multă experiență vor
face la fel. Ne bucurăm că găsiți subiecte interesante pe Edupedu.ro și suntem siguri că înțelegeți
rugămintea noastră de a cita sursa (cu link), ca o declarație reciprocă de respect și profesionalism. Vă
mulțumim!
DESPRE NOI

EduPedu.ro este o publicație online care găzduește exclusiv articole din domeniul educației și
cercetării. Urmărim constant cum sunt educați copiii noștri, cine și cum face politicile din educație și
cercetare, cine și cum îi formează pe profesori, cât de adecvate la lumea în care trăim sunt sistemele
de educație și cercetare.
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Adrese e-mail
raluca.pantazi@edupedu.ro
mihai.peticila@edupedu.ro
madalina.belu@edupedu.ro

Educație pentru Educație 2019
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