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Nr.&.;Jf/;22.04.2021 

Către: 

Unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov 
În atenţia: 
Doamnei/Domnului director 

În baza prevederilor Ordinului M.E.C.Ş. nr.3051112.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, a Ordinelor 
M.E. nr. 3 462 ,respectiv nr.3 4671 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor 
naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021 şi a procedurii C.N.P.E.E. 
nr.262/04.02.2020, vă solicităm ca până la data de 27 aprilie 2021,ora 10, să ne transmiteţi pentru 
avizare decizia emisă la nivelul unităţii cu personalitate juridică privind componenţa comisiei de 
organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a pentru anul 
şcolar 2020- 2021. 

că: 

În stabilirea comisiei de organizare şi desfăşurare a EN 2 - 4- 6, vă rugăm să aveţi în vedere 

• persoanele nominalizate pentru funcţiile de preşedinte şi secretar trebuie să completeze un 
angajament de confidenţialitate; 

• persoanele nominalizate ca membri în comisie trebuie să completeze o declaraţie pe propria 
răspundere că nu au rude până la gradul IV în evaluările organizate la clasele a II-a, a IV-a şi a 
VI-a; 

• secretarul sau unul dintre membri să fie persoana de contact nominalizată la nivelul unităţii cu 
personalitate juridică pentru preluarea arhivelor cu subiecte în cadrul examenelor naţionale; 

• aţi stabilit un număr suficient de cadre didactice pentru evaluare (în cazul în care la nivelul PJ
ului nu aveţi suficiente cadre didactice pentru evaluare, vă rugăm să nominalizaţi cadre didactice 
din alte PJ-uri după ce aţi luat acordul acestor persoane). 

În situaţia în care directorul şi directorul adjunct nu pot participa la EN din motive bine 
justificate, se va transmite la IŞJ Ilfov o adresă cu propunerea pentru desemnarea unui alt cadru 
didactic în funcţia de preşedinte. 
De asemenea, vă rugăm să verificaţi cu maximă atenţie în aplicaţia SIIIR datele elevilor 
înmatriculaţi la clasele a II-a, a IV -a şi a VI-a. 

Consilier juridic, 
Roxana Buzea 



Unitatea de învăţământ PJ _______ _ 

Avizat, 
Inspector Şcolar General 

Prof. Adriana STOICA 

DECIZIA nr. 1 • .2021 ------

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Având în vedere Ordinul M.E.C.Ş. nr. 3051112.01.2016 privind aprobarea Metodologiei 
de or&_anizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, 

In baza ordinelor M.E. nr. 3 462 şi nr.3 647/2021 privind aprobarea Calendarului de 
administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în aoul şcolar 
2020-2021 şi a procedurii CNPEE nr 262/04.02.2020 privind regimul şi normele de utilizare 
a Certificatului SSL necesar la transferul/preluarea arhivelor de subiecte si procedurii de 
transfer, 

Directorul unităţii şcolare ________ , profesor ______ , numit prin 

DECIDE 

Art. 1. Se constituie comisia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul 
claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru anul şcolar 2020-2021, în următoarea componenţă: 

• Preşedinte : director /director adjunct 
• Secretar: _________ _ 

• Membri: -...,-,...---------
• Administratori de test: -------------------
• Asistenţi::---------------
• Evaluatori: -------------------------

Art.2 Comisia organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II -a, a IV
a şi a VI-a, pentru aoul şcolar 2020-2021, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
atribuţiile aprobate prin Ordinul M.E.C.Ş. nr. 3051/12.01.2016 şi Procedurile Ministerului 
Educaţiei - Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie. 

Art.3 Persoanele desemnate la Art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

Director, 
L.S. 

Secretar, 


