
 CALENDARUL 
de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii 

  clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021 
   
 7-11 iunie 2021 Inscrierea la evaluarea națională 

22 iunie 2021 Limba si literatura română - probă scrisă 

24 iunie 2021 Matematică - proba scrisă 

25 iunie 2021 Limba si literatura maternă - probă scrisă 

29 iunie 2021 (pana la ora 14,00) Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor 

29 iunie 2021 (orele 16,00-19,00)-30 
iunie 2021 (orele 8,00-12,00) 

Depunerea contestatiilor 

30 iunie-4 iulie 2021 Solutionarea contestatiilor 

4 iulie 2021 
Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea 
contestatiilor 
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