
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizarea de către candidații minori și părinții/reprezentanții 

legali ai acestora a lucrărilor proprii corespunzătoare probelor 

susținute în cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a 

VIII-a în anul 2019-2020 

 

 

 Părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori completează 

cererea tip (anexa 1) care se înregistrează în unitatea școlară. 

 Cererile se depun în data de 30.06.2020 și 01.07. între orele 

10:00-12:00, de către candidat însoțit de părinții/reprezentanții legali. 

 Informații cu privire la condițiile care trebuie respectate la 

vizualizarea lucrării proprii: candidatul minor trebuie să fie 

obligatoriu însoțit de un părinte/reprezentant legal; vizualizarea 

lucrării nu conduce la reevaluarea sau modificarea notei acordate 

lucrării, nu se eliberează copii după lucrările vizualizate; nu se fac 

poze; după vizualizare părinții/reprezentanții legali ai candidaților 

minori vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat 

lucrarea solicitată; 

 Data, locația și intervalul orar în care se pot vizualiza lucrările:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 
INSPECTORATUL  ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ 

CE  nr. ____ , organizat  la unitatea de învăţământ: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nr înregistrare: ________/________________ 

 

 

CERERE DE VIZUALIZARE A LUCRĂRILOR SCRISE LA 

EVALAUREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A 2020 

 

 

Subsemnatul/a, ___________________________________, posesor al C.I. seria _____ nr. 

_________ în calitate de părinte/reprezentant legal al candidatului la Evaluarea Naţională 2020 

 

Nume Iniţiala tatălui Prenume 

   

 

absolvent al ___________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi vizualizarea 

lucrării scrise la disciplina/disciplinele: 

 ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

Am luat la cunoştinţă că: 

 la vizualizarea lucrării candidatul minor trebuie să fie însoţit  obligatoriu de un părinte / 

reprezentant legal; 

 solicitarea de vizualizare şi respectiv vizualizarea lucrării / lucrărilor nu pot conduce la 

reevaluarea şi / sau modificarea notelor acordate lucrării / lucrărilor; 

 se vizualizează proiecția unei  fotocopii  a lucrării;  

 centrul judeţean pentru vizualizare este organizat la Colegiul Național C.D.Loga  Timişoara; 

 data stabilită de Comisia județeană  pentru vizualizare este 15 iulie 2020; intervalul orar 

alocat îmi va fi comunicat în timp util; 

 nu am dreptul de a fotografia sau fotocopia  lucrarea; 

 vizualizarea se face în prezenţa unei persoane desemnate de preşedintele comisiei judeţene;  

atribuţiile persoanei desemnate sunt doar de monitorizare a procesului de vizualizare şi nu presupun 

discuţii legate de punctajele obţinute; 

 în data de 13.07.2020,  la avizierul centrului de examen se va afişa intervalul orar care mi s-a 

alocat pentru vizualizarea lucrării scrise. 

  neprezentarea în data și la ora anunțată  conduce la clasarea cererii de vizualizare.  

 

 

Data____________ 

 

 

Semnătura 

Candidat major/reprezentant legal_________________________________ 

 

 

Date de contact ale solicitantului: 

Adresa: __________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________ 

e-mail: _____________________________________ 


