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în  atenţia W
Doamnei /Domnului Inspector şcolar general / Preşedintelui Com isiei Judeţene de Organizare
a Evaluării N aţionale

Având în vedere prevederile art.ll din OMEC nr. 5455/2021, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru 
absolvenţii clasei a VIII -  a în anul şcolar 2020-2021, vă transmitem ataşat, tipizatul cererii 
pentru depunerea contestaţiei.

In conformitate cu prevederile art.ll, alin (1) din documentul menţionat anterior, 
cererile pot fi depuse la centrul de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice la o 
adresă care va fi comunicată candidaţilor .

Vă rugăm să transmiteţi documentul către unităţile de învăţământ/centrele de 
examen, acolo unde candidaţii vor depune contestaţiile, conform art. 22 din Anexa la 
OMECTS nr. 4801/2010, valabilă, conform prevederilor OMEC nr. 5455/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi pentru Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a în anul 
şcolar 2020-2021.

Totodată, vă solicităm să informaţi membrii comisiilor din centrele de examen că au 
obligativitatea de a informa candidaţii, cu privire Ia faptul că, în conformitate cu prevederile 
articolului 11, alin (1) din OMEC nr. 5455 /2020, cu modificările şi completările ulterioare, nota 
iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii.
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CENTRUL DE EXAMEN

Nr. /

Domnule Preşedinte.

Subsemnatul/ Subsemnata, 

absolvent(ă) al/a ____________

solicit reevaluarea lucrării scrise pentru Evaluarea Naţională, sesiunea iunie-iulie 2021. la 

disciplina ___________________ , la care am obţinut nota (în cifre şi litere)__________

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 11 alin ( 1 ) din OMEC nr. 5455/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform cărora nota acordată ca urmare a soluţionării 

contestaţiei poate modifica nota iniţială, prin creştere sau descreştere, după caz.

Data

Semnătura părinte/ reprezentant legal* Semnătura candidat

Domnului Preşedinte al Centrului de Examen

In cazul candidatului minor, declaraţia este semnată şi de către părinte/reprezentant lega! a! 
acestuia


