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În baza prevederilor legale în vigoare, Centrul Naţional de Politici
și Evaluare în Educaţie (CNPEE)
asigură elaborarea probelor pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale, astfel:
- Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei
II-a;
- Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite
ciclul primar la finalul clasei a IV-a;
- Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;
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Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a:
Examenul naţional de bacalaureat - 2021;
Simulările naţionale;
Examenul naţional pentru definitivare în învățământul preuniversitar;
Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
învățământul preuniversitar
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Conform calendarelor de organizare și desfăşurare a evaluărilor, examenelor şi concursurilor
naționale din anul școlar 2020 — 2021, în perioada 11 ianuarie — 23 decembrie 2021 se realizează (de
către unii dintre membrii grupurilor de lucru) verificarea formelor finale ale biletelor de
examen/fişierelor de lucru/variantelor de subiecte/testelor/baremelor de evaluare şi de notare/caietelor
cadrului didactic şi se efectuează traducerea testelor/variantelor de subiecte în limbile minorităţilor
naţionale.
Activităţile de verificare/traducere se derulează în conformitate cu procedurile interne ale CNPEE
care vizează securitatea testelor/variantelor de subiecte. Aceste activități sunt realizate, de regulă, de
câte două cadre didactice pentru fiecare disciplină/programă/modul/limbaj de programare/tip de
evaluare, examen, concurs/filieră şi profil. Cadrele didactice solicitate să participe la aceste activități
sunt membri
grupurilor de lucru, aprobate prin deciziile CNPEE.
Înaintea fiecărei activități specifice, CNPEE va comunica inspectoratelor şcolare numele cadrelor
didactice convocate, unitatea de învățământ
care funcţionează acestea, perioada convocării, precum
şi ora de începere a activităţilor. În situaţii excepționale, în care cadrul didactic nominalizat nu se
poate prezenta din motive obiective, se asigură înlocuirea acestuia cu un cadru didactic de aceeași
specialitate (care să nu se afle în situaţie de incompatibilitate cu activitatea pe care urmează să o
desfășoare) după informarea prealabilă a CNPEE, astfel încât programarea activităţilor specifice să nu
sufere modificări.
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Cheltuielile legate de deplasare (cazare, transport şi diurnă) vor fi suportate de inspectoratele şcolare
judeţene.
DIRECTOR GENERAL
Marian ȘUȚĂ
Director
Bogdan CRISTESCU

A

!

y

Consilier,
Ga;

ARUMIA/

Str. Generat!

Berthelpt
26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +4021 314 43 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.edlu.ru, Wiww.rocnee.cu
nr!

