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10.05.2021 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Conform OME nr. 3462/ 07.04.2021 privind Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul 

claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021, începând cu data de 12 mai 2021 va începe derularea 

evaluării pentru clasele II, IV, VI după cum urmează: 
 

Clasa a VI-a 12 mai 2021 Limbă și comunicare  

 13 mai 2021 Matematică și științe ale naturii 

 

În județul Covasna, vor participa 2133 de elevi (1487 elevi– secție maghiară, 646 elevi -secție română) 

din 95 de unități de învățământ. 
 

Clasa a IV-a 18 mai 2021 Limba română 

 19 mai 2021 Matematică 

 20 mai 2021 Limba maternă 

 

Vor participa 2245 de elevi (1507 elevi de la secție maghară, respectiv 738 elevi de la secția română) din 

137 de unități de învățământ. 
 

Clasa a II-a 25 mai 2021 Scris – Limba română 

 25 mai 2021 Scris – Limba maternă 

 26 mai 2021 Citit – Limba română 

 26 mai 2021 Citit – Limba maternă 

 27 mai 2021 Matematică 

 28 mai 2021 Limba română pentru minoritățile naționale 

 

Vor participa 2170 de elevi (1502 elevi de la secția maghiară și 668 de elevi de la secția română) din 146 

de unități de învățământ din județ. 

 

Conform Ordinului Comun ME nr. 3459/06.03.2021 și MS 280/ 06.03.2021, elevii vor participa fizic la 

aceste evaluări cu condiția respectării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-Cov 2, respectând 

distanțarea corectă, purtarea obligatorie a măștii și igiena mâinilor. 
 

Fiecare probă va începe la ora 9:00. 

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează: 

- de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II; 

- de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV; 

- de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI 
 

În fiecare zi în care se desfășoară o probă a evaluării, la ora 15:00, vor fi făcute publice variantele de test 

pe website-ul dedicat informării publice www.subiecte2021.edu.ro, precum și pe site-ul ISJ Covasna. 
 

http://www.subiecte2021.edu.ro/
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Rezultatele individuale obţinute la EN nu se afişează/ nu se comunică public şi nu se înregistrează în 

catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin: 

a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune; 

b) informarea elevilor şi a părinţilor/ reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi 

dezvoltării competenţelor evaluate. 

Rezultatele individuale la EN II şi EN VI, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui proces de 

analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, 

cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument 

fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea 

orientării şi optimizării învăţării. Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia 

coroborând rezultatele la EN cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului. 

Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/ reprezentanţilor legali ai 

elevilor. 

 

 

 

Biroul de presă al ISJ Covasna 


