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Ref.: Manual de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naţionale la finalul 
claselor a li-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021 

În vederea bunei desfăşurări a procesului de transfer/preluare a arhivelor de teste şi caiete 
ale cadrului didactic pentru Evaluările Naţionale de la finalul claselor a li-a, a IV-a şi a VI-a 
2021, precum şi a administrării acestora la nivelul unităţilor de învăţământ, se aprobă şi se 
transmite către Inspectoratele Şcolare Judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti Manualul de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naţionale la finalul 
claselor a li-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021. 

Manualul este elaborat pentru a operaţionaliza Art. 4 şi Art. 15 (7) ale Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale de la finalul claselor a li-a, a IV-a şi a Vi
a aprobată prin OMENCŞ nr. 3051 /2016. 

Manualul include: 
a. Procedura CNEE nr. 262/04.02.2020 privind regimul şi normele de utilizare a 
certificatului SSL necesar la transferul/ preluarea arhivelor de subiecte pentru 
examenele, evaluările şi concursurile naţionale; 

b. Procedură de lucru CNEE nr. 421I18. 02. 2020 pentru utilizarea aplicaţiei AUSI 
(administrare - utilizatori - şcoli şi inspectorate) ; 

c. Procedura CNPEE nr. 1513/23.04.2021 privind transferul/ preluarea arhivelor de 
subiecte pentru Evaluările naţionale de la finalul claselor a li -a, a IV-a şi a VI-a. 
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