
 

    
 
 

Comunicat de presă 
Derularea simulării examenelor de Evaluare Naţională la clasa a VIII-a 

5-6 martie 2018 
 
 
   În judeţul Vaslui, cele două zile ale simulărilor examenelor de Evaluare naţională la clasa a 
VIII-a – 5 şi 6 martie 2018, la disciplinele limba şi literatura română şi matematică, s-au 
desfăşurat în condiţii de normalitate, fără sincope, prin grija comisiilor aprobate la nivelul 
unităţilor şcolare şi sub directa monitorizare a întregului corp de inspectori de la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Vaslui, îndeosebi a membrilor Comisiei judeţene a acestui examen.  
 
   Sintetic, cifrele sunt deosebit de elocvente, reprezentând un apogeu al ultimilor ani la 
prezenţa elevilor de clasa a VIII-a şi la desfăşurarea examenelor fără nici un fel de eveniment 
nedorit: în cele 112 centre de examen din judeţul Vaslui, la disciplina limba şi literatura 
română, au fost prezenţi 4044 de elevi, procentajul fiind de 95% din numărul elevilor de clasa 
a VIII-a de la nivelul judeţului iar la matematică s-au prezentat 4030 de elevi – 94,8% din 
numărul total de elevi de la clasa a VIII-a din judeţ. 
 
   S-a reuşit mobilizarea tuturor cadrelor didactice şi s-a trecut peste orice impediment de 
natură meteorologică sau tehnică, realizându-se un climat propriu desfăşurării evenimentului 
care reprezintă şi prima mare evaluare instituţionalizată a cunoştinţelor elevilor de clasa a 
VIII-a, fiind deosebit de utilă în observarea lacunelor din pregătirea la cele două discipline, în 
definirea strategiei profesorilor care predau la clasă pentru accentuarea pe anumite aspecte ale 
materiei, insuficient fixate de către elevi şi, de asemenea, în orientarea corectă a elevilor către 
profilurile şi liceele în care îşi vor putea regăsi cel mai bine vocaţia. 
 
   Estimăm şi faptul că evaluarea acestor lucrări se va face la termenele stabilite în Calendarele 
Ministerului Educaţiei Naţionale, şi chiar se întrunesc toate condiţiile ca acest termen să fie 
devansat, reuşindu-se evaluarea rapidă şi profesionistă a tezelor redactate de elevii vasluieni 
de la clasele a VIII-a la limba română şi matematică. 
 
    Le mulţumim domnilor profesori, domnilor directori şi personalului din centrele de examen 
pentru implicarea totală în desfăşurarea fără cusur a simulării Evaluării Naţionale şi asigurăm 
părinţii şi elevii că depunem toate eforturile pentru ca Inspectoratul Şcolar Vaslui să-şi 
îndeplinească misiunea fundamentală, aceea de crearea condiţiilor pentru un învăţământ de 
calitate. 
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