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Către, 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDETW ILFOV 

O 5 MAY 2021 

INTRARE / IESIRE NR. S-3 0 4 

e MINIS1'ERUL EDUCAŢIEI 

EVALUARE NAŢIONALĂ ci II-IV-VI 2021 

TOATE UNITĂŢILE ŞCOLARE de stat şi particulare 

cu clase a II-a, a IV-a şi a VI-a: 

în atenţia: 
-doamnei/domnului director, 
-preşedintelui comisiei din unitatea de învăţământ 
-persoanei de contact din unitatea de învătământ 

~ Referitor la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a 
VI-a 

Referitor la organizarea şi desfăşurarea procesului de transferi preluare a arhivelor de 

subiecte: 

~ Vă transmit anexat prezentei adresa ME-CNPEE nr. 1569128.04.2021 privind 
Manualul de Proceduri ME-CNPEE*) privind organizarea şi desfăşurarea procesului de 
transfer/ preluare a arhivelor de subiecte pentru evaluarea naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a 
VI-a - 2021. 
*)Notă: Procedura 421118.02.2020 se adresează exclusiv inspectoratelor şcolare, nu este de 

interes pentru licee. 

Conform adresei ME-CNPEE 1569128.04.2021 privind Manualul de proceduri privind organizarea şi 
desjă.şurarea procesului de transferi preluare a arhivelor de subiecte, Procedura ME-CNPEE nr. 
1513123.04.2021 privind transferul/ preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluarea naţională la 
clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, cap. III, art. 6, lit. b, Comisia judeţeană constituită pentru organizarea 
examenului naţional de bacalaureat are următoarea atribuţie: "instruieşte directorii, preşedinţii 
comisiilor şi persoanele de contact din centre". 
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.. În acest context, prin prezenta notă vă transmit elementele de instruire pentru 
organizarea în bune conditii a transferului/ preluării arhivelor de subiecte pentru evaluarea 
natională la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, în calitate de Responsabil cu activitatea de 
comunicatii virtuale la nivelul ISJ. 

Directorii unitătilor şcolare centre de examen, presedintii comisiilor si persoanele de 
contact din unitătile de învătământ vor lua act de prezenta notă de instruire şi vor respecta 
întocmai precizările următoare: 

I. Pregătirea incintelor si a echipamentelor destinate preluării arhivelor de subiecte se realizează 

în conformitate cu cap. II, art. 4 şi art. 5 din Procedura ME-CNPEE nr. 1513123.04.2021 privind 

transferul/ preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluarea naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a 

VI-a: 

I.I. Directorul unitătii asigură conditiile tehnice de care trebuie să dispună centrul, respectiv: 

-calculator cu sistem de operare Windows, conectat permanent la internet, software pentru 

vizualizarea şi tipărirea fişierelor de tip pdf (Adobe acrobat reader şi Foxit reader), navigatoarele 

Microsoft Edge şi Google Chrome. Calculatorul trebuie să aibă un program antivirus instalat, 

actualizat şi să fie devirusat înainte de realizarea transferului arhivelor de subiecte; 

-un calculator de rezervă cu sistem de operare Windows, software pentru vizualizarea şi tipărirea 

fişierelor de tip pdf (Adobe acrobat reader şi Foxit reader), navigatoarele Microsoft Edge şi Google 

Chrome. Calculatorul de rezervă trebuie să aibă un program antivirus instalat, actualizat şi să fie 

devirusat înainte de realizarea transferului arhivelor de subiecte; 

NOTĂ: recomandarea este să pregătiţi un laptop cu baterie încărcată, cu programele menţionate 

instalate şi devirusat, conectat la internet; 

-conexiuni Ia internet care trebuie să aibă un grad de disponibilitate de 100%, adică o conexiune 

permanentă,. Conexiunile trebuie· să fie· stabile.·· Pentru a preîntâmpina orice situaţie nefavorabilă 

centrul asigură o soluţie de rezervă care presupune: 

- abonament la un furnizor de internet, care beneficiază de alimentare independentă de reţeaua locală, 

conexiune de la un furnizor de internet mobil; 

- dotarea cu o sursă neinteruptibilă de energie - U.P .S., care să funcţioneze în vederea alimentării 

calculatorului şi copiatorului/imprimantei pentra a asigura multiplicarea subiectelor; 
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(imprimare duplex automată); să vă asiguraţi că aveţi disponibile consumabile suficiente; 

-copiator pentru multiplicarea subiectelor - cu opţiunea de imprimare automată pe ambele părţi ale 

unei foi de hârtie; este de preferat să fie asigurată şi o soluţie de rezervă pentru multiplicarea 

subiectelor. 

1.2. Directorul unitătii, împreună cu persoana de contact, asigură efectuarea operatiunilor 

necesare asigurării con{identialitătii procesului de transferi preluare/ multiplicare a variantelor cu 

subiecte, pentru calculatorul principal si pentru calculatorul de rezervă, în conformitate cu cap. //, 

art. 5, din Procedura ME-CNPEE nr. 1513123.04.2021 privind transferul/ preluarea arhivelor de 

subiecte pentru EN: 

a. pentru calculatorul principal: 

-asigură păstrarea calculatorului într-o încăpere securizată, monitorizată audio-video; 

-pregăteşte calculatorul folosit pentru transferul de subiecte şi aplică ultimile patch-uri de securitate 

pentru sistemul de operare; 

-instalează un program antivirus performant, care să aibă şi capabilităţi de firewall; 

-realizează devirusarea cu 1-2 zile înainte de realizarea transferului arhivelor de subiecte; 

-nu instalează nicio altă aplicaţie care nu este necesară preluării electronice a subiectelor; 

-asigură securitatea credenţialelor (usemame, parolă) şi a certificatului SSL primit, împotriva pierderii 

sau a folosirii neautorizate, prin depozitarea lor într-un loc sigur - în plic sigilat şi în fişet/incintă 

încuiată; 

- se asigură, înaintea procesului de transfer a subiectelor, de instalarea certificatului SSL valabil sau 

instalează certificatul SSL care este primit de la responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale la 

nivel de.inspectorat şcolarjudeţean. 

b )pentru calculatorul de rezervă: 

- asigură păstrarea calculatorului într-o încăpere securizată; 

- asigură un sistem de operare Windows şi navigatoarele Microsoft Edge, Google Chrome; 
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internet; 

- realizează devirusarea cu 1-2 zile înainte de realizarea transferului arhivelor de subiecte; 

- pregăteşte calculatorul pentru o eventuală instalare a certificatului SSL al unităţii, primit de la 

responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivel de inspectorat şcolar judeţean. 

2. În cazul apariţiei unor probleme de natură organizatorică, preşedintele centrului de examen 

anunţă imediat preşedintele/vicepreşedintele comisiei judeţene, în nici un caz nu anuntă ME-CNPEE. 

3. Adresa este https://transfer.rocnee.eu - se alege certificatul SSL - în fereastra care apare: 
utilizator: download - parola: parola zilei primită prin sms - se descarcă arhiva - se dezarhivează cu 
parola arhivei primită prin sms. 

Persoana de contact va fi disponibilă permanent la numărul de telefon personal. În cazul apariţiei 
unor situaţii tehnice de urgenţă, pentru soluţionarea operativă, preşedintele centruluiu/ persoana de 
contact comunică problema apărută persoanei responsabile cu comunicaţiile virtuale de la nivelul ISJ 
Ilfov, respectiv Dana Ionescu, compartimentul informatizare, prin mesaj privat pe WhatsApp sau prin 
telefon la 0723676883. În nici un caz nu se anunţă ME-CNPEE. 

În funcţie de situaţie, inspectoratul şcolar va asigura activarea soluţiei de rezervă, conform 
Planului pentru situaţii speciale elaborat de ISJ Ilfov (4704- PLAN SITUATll SPECIALE_revizie2020), 

anexat prezentei şi postat pe site-ul isjilfov.ro - zona securizată. 

Prezenta persoanei de contact în centru va fi asigurată începând cu ora 7,30 în fiecare zi de 
probă. 

4. Persoana de contact va completa şi va depune la secretariatul ISJ Ilfov. 
a) angajament privitor la păstrarea confidenţialităfii conform Anexei nr. 1; 
b). dectciriijie jJejJro]Jrie răsjJiâ1dere conform Anexei nr: 2; 

c) o copie a CI, 

conform art. 7 din Procedura 1513123.04.2021, până la data de 7 mai 2021. 

5. Persoana de contact se poate modifica conform art. 3 al. (3) din Procedura ME-CNPEE nr. 
1513123.04.2021, cu solicitare prin fax/ email către ISJ Il{Ov, cu min. 30 ore înainte de probă, cu 
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decizie a inspectorului şcolar general; modificările intervenite în urma înlocuirii unei persoane de 
contact sunt operate în Aplicaţia AUSI de către responsabilul ISJ/ISMB." 

6. PRECIZARE: Vă rugăm să limitaţi accesul la documentele prezentate ECLUSN pentru persoanele 
nominalizate în proceduri! 

Atasăm prezentei: 

1. adresa ME-CNPEE nr. 1569128.04.2021 privind Manualul de Proceduri ME-CNPEE privind 
organizarea şi desfăşurarea procesului de transfer/ preluare a arhivelor de subiecte pentru evaluarea 
naţională la clasele a II-a, a N-a şi a VI-a - 2021; 

2. Procedura ME-CNPEE nr. 1513123.04.2021 privind transferul/ preluarea arhivelor de subiecte 

pentru evaluarea naţională la clasele a li-a, a IV-a şi a VI-a; 

3. Procedura MEC-CNPEE nr. 26214.02.2020 privind regimul şi normele de utilizare a certificatului 

SSL necesar la trensferul/ preluarea arhivelor de subiecte; 

4. Planul pentru situaţii speciale elaborat de ISJ Ilfov (4704- PLAN SITUAT/I SPECIALE_revizie2020}. 

Răspunderea pentru desfăşurarea în condiţii optime a examenelor naţionale revine în 
exclusivitate conducerii unităţilor implicate. 

Responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale, 
consilier Daniela Ionesc.u 
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