INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
PRAHOVA

CĂTRE,
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CARE ORGANIZEAZĂ
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021 LA CLASELE a II-a, a IV-a și aVI-a
Pentru buna organizare și desfășurare a EN 2021 la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, Comisia
județeană face următoarele precizări:
1. Toate activitățile se vor desfășura cu respectarea strictă a Metodologiei de organizare și
desfășurare a EN la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, aprobată prin OMENCŞ Nr
3051/12.01.2016, a Calendarului desfăşurării EN-2021 aprobat prin OME nr. 3467/2021
pentru modificarea OME nr. 3462/2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 377/12.04.2021 şi a următoarelor proceduri:
a) Adresa ME nr. 1569/24.04.2021 şi Manualul de proceduri pentru administrarea EN 2021 nr.
1568/28.04.2021;
b) Procedură privind transferul/ preluarea arhivelor de subiecte pentru Evaluările naţionale de la
finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a nr. 1513 din 23.04.2021, elaborată de CNEE;
2. Comisia de organizare şi administrare a EN 2021 din unitatea de învăţământ se va
constitui prin decizia directorului, conform art. 7 din prezenta metodologie. Decizia,
document pdf denumit: numele şcolii_decizie EN2021, va fi transmisă pentru
avizare.
3. Procedura nr. 1513/23.04.2021 privind transferul/preluarea subiectelor pentru Evaluarea
Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a prevede, conform art 7 şi art 9 lit c,
transmiterea următoarelor documente scanate (în format pdf- un singur document
pentru fiecare unitate de învăţământ numit: declaraţii_numele şcolii).
a) pentru persoana de contact :




angajament privitor la păstrarea confidenţialităţii (anexa 1 din procedura invocată anterior);
declaraţie pe propria răspundere (anexa 2);
copie C.I.

b) pentru preşedintele şi membrii comisiei din şcoală care au acces la procesul de
transfer/preluarea subiectelor:



angajament privitor la păstrarea confidenţialităţii (anexa 1 din procedura invocată anterior);
declaraţie pe propria răspundere (anexa 2);

Toate documentele solicitate vor fi transmise până la data de 10 mai 2021, ora 12,00, accesând
linkul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYF3QELzQPwSmeJGuO8t0yK29LdB4cQHOGWiVm_ctZVM8mw/viewform
4. EN 2021 la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se desfășoară conform Calendarului de
administrare a EN 2021, aprobat prin OME Nr.3462/09.03 2021, astfel:
 Clasele a II-a și a IV-a în timpul orelor de curs, în funcție de programul
fiecărei unități de învățământ, conform art 15, alin 1 din Metodologia de
organizare și desfăşurare a EN;
 Pentru clasele a VI-a, Comisia județeană a stabilit, conform art 15, alin 2 din
metodologia invocată anterior, ca intervalul unic de desfășurare a testelor,
procesul de evaluare să înceapă de la ora 12,00;
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