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(3) Membrii comisiei jude\ene/Comisiei municipiului Bucure9ti
de organizare a evaluarii na\ionale sau cei ai Comisiei Na\ionale
de Organizare a Evaluarii Na\ionale pot solicita vizualizarea
lucrarii/lucrarilor 9i a borderourilor de evaluare in scopul
verificarii/reevaluarii acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6
alin. (10) 9i ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare 9 i
desfa9urare a evaluarii na\ionale pentru elevii clasei a VIII-a in
anul 9 colar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului
educa\iei, cercetarii, tineretului 9i sportului nr. 4.801/2010.

Bucure9ti, 31 august 2022.
Nr. 5.241.

Art. 15. - Direc\ia generala inva\amant preuniversitar,
Centrul Na\ional de Politici 9i Evaluare in Educa\ie, Direc\ia
general a minorita\i 9i rela\ia cu Parlamentul - Direc\ia
minoritii\i, Direc\ia generala economicii, inspectoratele
9 colare jude\ene/al municipiului Bucure9 ti 9 i unitajile de
invajamant preuniversitar due la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 16. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei Partea I.

p. Ministrul educa\iei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

CALENDARUL

de desfii9urare a evaluiirii na\ionale pentru absolven\ii clasei a VIII-a, in anul 9colar 2022-2023
6-9 iunie 2023
9 iunie 2023
19 iunie 2023
21 iunie 2023
22 iunie 2023
28 iunie 2023 (pana la ora 14.00)
28 iunie 2023 (ora 16.00-ora 19.00)29 iunie 2023 (ora 8.00-ora 12.00)
29 iunie-4 iulie 2023
4 iulie 2023

inscrierea la evaluarea na\ionalii
incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
Limba 9i literatura romanii - proba scrisa
Matematica - proba scrisa
Limba 9i literatura materna - probe scrisa
Afi9area rezultatelor inaintea contesta\iilor
Depunerea contesta\iilor
Solujionarea contesta\iilor
Afi9area rezultatelor finale dupa solu\ionarea contesta\iilor

NOTA:
La solicitarea comisiilor jude\ene/Comisiei municipiului Bucure9 ti de organizare a evaluarii najionale pentru absolven\ii
clasei a VIII-a sau din proprie inijiativa, Comisia Na\ionalii de Organizare a Evaluarii Na\ionale poate aproba, in situa\ii excep\ionale,
prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrarilor scrise ori de afi9are a rezultatelor.

*
RECTIFICARI
in anexa nr. 3 (anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 433/2022) la Hotararea Guvernului nr. 978/2022 pentru

modifi carea anexelor nr. 1-6 la Hotararea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor i:,i
al specializarilor/programelor de studii universitare �i a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul
universitar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 781 �i 781 bis din 5 august 2022, se

face urmatoarea rectificare:

-la pozi\ia 2- UNIVERSITATEA ,,TITU MAIORESCU" DIN BUCURE$TI, la nr. crt. 5- Facultatea de Medicinii,

in coloana a opta, ,,Numar maxim de studenti care potfi �colariza\i", la primul rand, in loc de: ,, 125" se va citi:,, 150".

