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Fundația de de Evaluare în Educație organizează 
EVALUĂRI NAȚIONALE ÎN EDUCAŢIE 

 
În atenția profesorilor din învăţământul primar și a profesorilor de specialitate! 

 

● Ce este “Evaluare în Educaţie”? 
 “Evaluare în Educaţie” este un proiect naţional de evaluare la cele mai importante cinci discipline 
din aria curiculară, organizat de către Fundaţia de Evaluare în Educaţie. Anul şcolar 2012-2013 reprezintă al 
cincilea an în care Fundaţia de Evaluare în Educaţie organizează concursuri de evaluare periodică la 
limba și literatura română, matematică, limba engleză, fizică și informatică. 
 Evaluările se desfăşoară în etape independente de verificare a cunoştinţelor. 
 
 
 
 
 
 
● Cine poate participa? 
 Evaluarea se poate desfăşura în toate unităţile şcolare! 
 Concursul se adresează elevilor claselor I-XII. Subiectele sunt special concepute pentru toţi elevii 
care doresc să-şi verifice cunoştinţele. 
 Subiectele şi baremele din anii şcolari anteriori sunt puse la dispoziţia dvs. gratuit, pe pagina web 
www.evaluareineducatie.ro. 
 Începând cu etapa a II-a din acest an şcolar, pentru disciplinele limba și literatura română și 
matematică vor putea participa elevii clasei I! Aveţi la dispoziţie un model complet de subiect şi barem 
pe site. 
 

● Care sunt premiile? 

 Conform regulamentului cadru, la fiecare etapă de evaluare se acordă premii la nivel naţional 
(medalii şi diplome de merit) şi premii la nivel judeţean (diplome de merit). 

 La etapa competiţională (limba și literatura română și matematică) se oferă premii pentru fiecare 
nivel de clasă, astfel: Locul I – Laptop; Locul II – Tabletă digitală; Locul III – eBook Reader; Locul IV – 
Aparat foto digital; Locul V – Mp4 player. Toţi elevii vor primi diplome de merit și adeverințe conform 
rezultatelor obţinute. 

● Care este taxa de participare? 
 Taxa de participare pentru fiecare etapă este de 20,00 de lei/elev, iar din această taxă, 40% (8 
lei/elev) rămân la dispoziţia Administratorului de Test (profesorul organizator) care va coordona echipa 
de lucru din şcoală: evaluatori, supraveghetori etc. 

 
● Cum se formează un centru de evaluare? 
 Trimiteţi un email pe adresa info@evaluareineducatie.ro  în care vă exprimaţi intenţia de a vă 
implica în acest proiect! Vă vom trimite ulterior toate informaţiile de care aveţi nevoie. 

Aşteptăm în acest sens răspunsul dvs. şi sperăm în utilitatea derulării acestei evaluări în unitatea 
dvs. de învăţământ! 

Date de contact:                                                             Fundaţia de Fundația de Evaluare în Educaţie 
Tel.: 0314.252.177/ 031.425.02.62 

Fax: +40-21-210.43.30 

Email: info@evaluareineducatie.ro 
Web: www.evaluareineducatie.ro 

Etapa a II-a (de evaluare curentă) se va organiza la datele: 

      ▪ Limba și literatura română - 16 februarie 2013          ▪ Fizică - 23 martie 2013 

      ▪ Matematică - 2 martie 2013                                        ▪ Limba engleză - 27 aprilie 2013 

 


