
INSPECTORA TUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ 
Str. lon MaioresctiNr.6, 200760 Craiova, Tel. 0251/420961; 

0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 
Email: isjdolj@isdolj.ro. Web: www.isjdolj.ro 

NOTA NR. 6s-o din .gv-.J!. .£4/,6 

M!N!STERUL EDUCAHEI NAT!ONALE 
~I CERCETAR!I STllN'flF!CE ' 

CATRE TOATE UNITATILE DE INV ATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 

in atenfia tuturor profesorilor de limba ~i literatura romfinii care predau fn 
fnviitiimfintul gimnazial la clasa a VIII-a 

in vederea pregatirii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a In anul ~colar 
2016-2017, Centrul National de Evaluare ~i Examinare (CNEE) a publicat modele de subiecte pe 
website-ul www.subiecte2017.edu.ro, In conformitate cu metodologia specifica. 

Modelul de subiect pentru disciplina Zimba :ji literatura romiinii a fost !nsotit de o serie de 
precizari redactate cu scopul de a facilita ~i de a optimiza pregatirea evaluarii · pentru aceasta 
disciplina. 

Pentru a evita interpretarile eronate asupra structurii ~i asupra continutului variantelor de 
subiecte la limba ~i literatura romiina In perspectiva Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a 
VIII-a In anul ~colar 2016-2017, CNEE a republicat Preciziirile nr. 4405/17.11.2016 pe acela~i 
website, In aceea~i sectiune. Practic, s-a adaugat o nota prin care este subliniat faptul ca documentul 
face referire la structura subiectului, In conditiile In care, pentru anul scolar 2016-2017 programa In 
vigoare la limba si literatura romiina este cea aprobata prin OMEN nr. 4431/2014. Conform 
algoritrnului de proiectare a subiectelor, itemii au ca punct de plecare texte la prirna vedere. in 
situatia In care textul propus este doar un fragment de text, acest fapt face imposibila formularea 
unor cerinte care sa solicite elevului identificarea trasaturilor schitei, ale nuvelei sau ale romanului. 

' ' 
Textele-suport pot fi lnsa extrase din opere literare ce apaqin acestor specii. 

Reamintim ca Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a In anul ~colar 2016-
2017 se desfii~oara In conformitate cu prevederile OMENCS nr. 5071/31.08.2016. 

Inspector ~colar, 

Prof. ia PIRVU 


