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ANUNŢ 

IMINISTERUL 

INA'ffONALE 

Vă aducem la cunoştinţă conţinutul art. 33 al Anexei 2 a O.M.E.C. T.S. nr. 

4801/2011, completat prin O.M.E.C. T.S. nr. 5606/2012 privind Metodologia de organizare 

şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii de clasa a VIII a. 

"Art.33. - (1) La organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pot participa, la cerere, numai în calitate 
de observatori, fără a avea dreptul de a interveni, reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi sau ai unor 
organizaţii nonguvernamentale care au activitate relevantă în domeniul educaţiei. 
(2) Înscrierea reprezentanţilor societăţii civile ca observatori, conform punctului precedent, se face până la 
data de 1 iunie 2013, la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti. 
(3) Participarea acestora la activităţile din unităţile de învatamânt în care se desfăşoară probele Evaluării 
Naţionale se face în urma aprobării comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, pe baza unei adeverinţe 
eliberate de preşedintele acesteia. Într-o unitate de învăţământ nu pot fi mai mult de doi observatori. 
(4) Preşedintele comisiei le solicită observatorilor completarea unei declaraţii, pe propria răspundere, prin 
care aceştia respectă legislaţia în vigoare, prevederile prezentei metodologii şi procedurile stabilite de 
comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru accesul observatorilor în spaţiile în care se desfăşoară 
Evaluarea Naţională. 
(5) Încălcarea de către observatori a prevederilor prezentei metodologii sau a altor prevederi care 
reglementează buna organizare şi desfăşurare şi corectitudinea examenului, conduce la eliminarea din 
unitatea de învatamânt a observatorului respectiv şi la retragerea a probării de a fi admis ca observator la 
Evaluarea Naţionala." 

În conformitate cu acesta vă rugăm ca, În condiţiile În care reprezentaţi o astfel de 
organizaţie, să Înregistraţi solicitarea Dumneavoastră la Registratura I.S.J. Dolj, str. Ion 
Maiorescu, nr. 6, Craiova, urmând ca reprezentanţii Comisiei Judeţene de organizare să vă 
transmită acceptul scris. 
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