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Nr. înregistrare ISMB  2131/ 03.02.2020 
 

                                                                                                                                                                                                    APROBAT 
                                                                                                                                                  Inspector Școlar General, 

                                                                                                                                                 Ionel PUȘCAȘ 
 
 
 

 

PLAN DE ACTIVITĂȚI/ MĂSURI 
privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale, pentru elevii/absolvenții clasei a VIII-a, 

în anul școlar 2019-2020 
 

          CADRUL LEGAL DE REGLEMENTARE: 
 OMECTS nr. 4801/31.08.2010 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a; 
 OMEN nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar                        

2019-2020 (anexa - Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale); 
 OMEC nr. 3066/20.01.2020 privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020 (anexa - Calendarul simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a și 
a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020); 

 Proceduri specifice elaborate de către MEC, MEC/CNEE. 
 

          FACTORII IMPLICAȚI: 
 Ministerul Educației și Cercetării (MEC) 
 Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) 
 Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) 
 Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare din Municipiul București 

           
          GRUPUL ȚINTĂ: 

 Absolvenții clasei a VIII-a, învățământ de zi și învățământ cu frecvență redusă 
 Părinții elevilor claselor a VIII-a 

 

          SCOPUL PLANULUI: 
 Cunoașterea și respectarea cadrului legal care reglementează organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale; 
 Asigurarea elementelor de legalitate și a logisticii necesare organizării în condiții optime a Evaluării Naționale, precum și a simulării 

Evaluării Naționale; 
 Responsabilizarea factorilor locali implicați în organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale. 
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Nr. 
Crt. 

OBIECTIVE PROPUSE 
ACTIVITĂȚI/ MĂSURI PENTRU ATINGEREA 

OBIECTIVELOR 
TERMENE RESPONSABILI 

1 

Diseminarea documentelor 
privind reglementarea 

organizării și desfășurării 
Evaluării Naționale, 
respectiv, a simulării 
Evaluării Naționale, 

în anul școlar 2019-2020 
 

- multiplicarea Calendarului de desfășurare a Evaluării 
Naționale în anul școlar 2019-2020, a metodologiei și a 
programelor pentru disciplinele la care se susține 
evaluarea, distribuirea lor către profesorii diriginți ai 
claselor a VIII-a, profesorii de specialitate – limba și 
literature română, matematică și limba maternă (unde 
este cazul); până la 

30 octombrie 2019 
(EN), 

respectiv, până la 
20 februarie 2020 

(simularea EN)  
 

- Inspectorii școlari pentru 
management institutional 
sectoarele 1-6; 
- Directorii unităților de 
învățământ cu nivel 
gimnazial 

- asigurarea la biblioteca unității de învățământ, în 
scopul consultării, a cel puțin 5 exemplare din 
Calendarul Evaluării Naționale, a metodologiei și a 
programelor pentru disciplinele la care se susține 
Evaluarea Națională 
- afișarea la avizierul unității de învățământ, în atenția 
elevilor și a părinților acestora, a Calendarului Evaluării 
Naționale, pentru anul școlar 2019-2020 
- afișarea la loc vizibil, în cancelaria unității de 
învățământ a calendarului și a metodologiei Evaluării 
naționale 
- prelucrarea și aprofundarea documentelor care 
reglementează organizarea și desfășurarea Evaluării 
Naționale, în cadrul ședințelor Consiliului profesoral, 
ședințelor cu părinții elevilor claselor a VIII-a și în 
cadrul orelor de dirigenție 

până la 
30 noiembrie 2019  

- Directorii unităților de 
învățământ cu nivel 
gimnazial 

- multiplicarea și distribuirea către elevi, profesorii 
diriginți, prelucrarea în Consiliul profesoral, afișarea la 
avizierul școlii a OMEC privind simularea Evaluării 
Naționale 

până la  
20 februarie 2020 

- Inspectorii școlari pentru 
management institutional 
sectoarele 1-6; 
- Directorii unităților de 
învățământ cu nivel 
gimnazial 

2 

Stabilirea, la nivelul fiecărui 
sector, a unităților de 
învățământ în care se 
organizează Evaluarea 

Națională, 
în anul școlar  

2019-2020 

- analizarea logisticii și spațiilor necesare, a 
echipamentelor pentru supravegherea audio-video, 
stabilirea, la nivelul sectoarelor a Centrelor de examen  

Aprilie 2020 
 

- Inspectorii școlari pentru 
management institutional; 

- prelucrarea Metodologiei pentru organizarea și 
desfășurarea Evaluării Naționale, a calendarului aferent 
- prezentarea Planului de activități/ măsuri ISMB 

- Inspectorul Școlar General 
Adjunct – Președinte al 
comisiei municipal pentru 
organizarea și desfășurarea 
Evaluării Naționale 
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- arondarea unităților de învățământ în vederea 
stabilirii centrelor de examen (cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare) și transmiterea situațiilor 
cuprinzând elevii care vor susține Evaluării Naționale 

Decembrie 2019/ 
Aprilie 2020 

 

- Inspectorul școlar general 
adjunct – Președintele 
comisiei municipale 
- Inspectorii pentru 
management institutional 
sectoarele 1-6 

- estimarea materialelor, rechizitelor, tipizatelor, 
necesare organizării și desfășurării simulării Evaluării 
Naționale și a Evaluării Naționale 

decembrie 2019 
- Inspector școlar Secretar 
al comisiei municipal 
pentru evaluarea națională 

3 

Organizarea simulării 
Evaluării Naționale, conform 

calendarului aprobat prin 
OMEN nr. 3066/20.01.2020 

- simularea probei scrise la Limba și literature 
română 23 martie 2020 - Comisia municipală 

pentru evaluarea națională; 
- Inspectorii pentru 
management instituțional 
sectoarele 1-6; 
- Directorii unitățillor de 
învățământ cu nivel 
gimnazial 

- simularea probei scrise la Matematică 24 martie 2020 
- simularea probei scrise la Limba și literature 
maternă 

25 martie 2020 

- comunicarea rezultatelor la simulare 3 aprilie 2020 

- analizarea rezultatelor simulării la nivelul școlilor, în 
ședințele cu părinții, în Consiliile profesorale, în 
vederea adoptării măsurilor de îmbunătățire a 
performanțelor școlare până la 

25 aprilie 2020 
 

- Directorii unitățillor de 
învățământ cu nivel 
gimnazial - întocmirea de către fiecare unitate de învățământ a 

Planului de măsuri în vederea ameliorării/îmbunătățirii 
performanțelor școlare a elevilor claselor a VIII-a la 
Evaluarea Națională 

Aprofundarea elementelor din 
legislația aferentă organizării 

și desfășurării Evaluării 
Naționale 2020 

- ședințe cu directorii unităților de învățământ, în 
vederea prelucrării și aprofundării prevederilor 
OMEN nr. 4916/2019 și ale OMECTS nr. 4801/2010 

Mai 2020 - Inspectorii școlari pentru 
management instituțional 

5 Selecționarea și pregătirea 
resursei umane 

- completarea cererilor de participare a cadrelor 
didactice la Evaluarea Națională și aprobarea lor în 
Consiliile de administrație ale unităților de învățământ          
(se va acorda atenție ca persoanele care completează 
cereri de participare în comisii să nu intre sub incidența 
prevederilor art. 9 (26) din OMECTS nr. 4801/2010) 

20 martie-1 aprilie 
2020 

- Directorii unităților de 
învățământ cu nivel 
gimnazial 

- transmiterea către ISMB a listelor cu propuneri de 
cadre didactice care să participle în comisiile pentru 
Evaluarea Națională 

până la 15 aprilie 
2020 

- Inspectorii școlari pentru 
management instituțional 
- Directorii unităților de 
învățământ cu nivel 
gimnazial 
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- nominalizarea/reconfirmarea persoanelor de contact, 
la nivelul fiecărei unități de învățământ, Centru de 
examen 

5 martie 2020/ 
7 iunie 2020 

- Inspectorii școlari pentru 
management instituțional 

6 

Asigurarea organizării și 
desfășurării 

Evaluării Naționale 2020, 
în condiții optime 

- organizarea ședinței de instruire a cadrelor didactice 
implicate în desfășurarea Evaluării Naționale 2020 

ziua și ora vor fi 
comunicate ulterior 

printr-o adresă 
oficială, transmisă 
către unitățile de 

învățământ 

- Comisia municipală 
- Inspectorii pentru 
management institutional 
- Directorii unităților de 
învățământ/președinții 
centrelor de evaluare 
- Persoanele de 
contact/informaticienii 

- asigurarea tuturor materialelor necesare organizării și 
desfășurării Evaluării Naționale 2020 9-12 iunie 2020 

- Compartimentul dotare al 
ISMB 
- Directorii unităților de 
învățământ 

- înscrierea observatorilor din partea societății civile până la 
1 iunie 2020 

- Comisia municipală 

- încheierea cursurilor pentru elevii claselor a VIII-a 5 iunie 2020 
- Directorii unităților de 
învățământ cu nivel 
gimnazial 

- înscrierea candidaților la Evaluarea Națională 2020 2-5 iunie 2020 
- Directorii unităților de 
învățământ cu nivel 
gimnazial 

- centralizarea cazurilor speciale 9-12 iunie 2020 - Inspectorii școlari pentru 
management instituțional 

- desfășurarea probei scrise la  
Limba și literature română 

15 iunie 2020 - Președinții Centrelor de 
examen 

- desfășurarea probei scrise la Matematică 17 iunie 2020 
- Președinții Centrelor de 
examen 

- desfășurarea probei scrise la  
Limba și literature maternă 18 iunie 2020 

- Președinții Centrelor de 
examen 

- raportările statistice ale Centrelor de examen, către 
inspectoratele școlare de sector; raportările 
inspectoratelor școlare de sector către ISMB 

15, 17 și 18 iunie 
2020 

- Președinții Centrelor de 
examen 

- afișarea baremelor de evaluare și notare 15, 17 și 18 iunie 
2020 

- Președinții Centrelor de 
examen 

- afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor 22 iunie 2020 
(până la ora 12.00) 

- Președinții Centrelor de 
examen 
- Inspectorii școlari pentru 
management institutional 
sectoarele 1-6 
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- depunertea contestațiilor, la Centrele de examen, 
în vederea reevaluării lucrărilor scrise 

22 iunie 2020 
(intervalul orar 

14.00-20.00) 
 

- Președinții Centrelor de 
examen și Centrelor zonale 
de evaluare 

- soluționarea contestațiilor 23-26 iunie 2020 - Comisia pentru contestații 
- afișarea rezultatelor finale, după soluționarea 
contestațiilor 27 iunie 2019 - Președinții Centrelor de 

examen 
- transmiterea către Comisia municipală a 
documentelor conexe specifice desfășurării evaluării 
lucrărilor scrise, de la Centrele de evaluare; 
elaborarea rapoartelor comisiilor de examen/ evaluare 
și transmiterea către inspectoratele de sector, și 
respective, către ISMB 

până la 4 iulie 2020 

- Președinții Centrelor de 
examen 
- Inspectorii școlari pentru 
management instituțional 

- desfășurarea activităților privind vizualizarea 
lucrărilor scrise 

conform precizărilor 
MEC 

- Inspectorii școlari pentru 
management instituțional 
- Președinții Centrelor de 
examen/ evaluare 

- elaborarea și transmiterea Raportului privind 
desfășurarea Evaluării naționale 2020 la nivelul Comisiei 
municipale 

până la 10 iulie 2020 

- Comisia Municipului 
București de organizare și 
desfășurare a Evaluării 
Naționale 

 
* În funcție de alte precizări ale MEC/Comisiei naționale, acest Plan poate suferi modificări în ceea ce privește activitățile/măsurile și termenele 
propuse. 
 
 

  
Președintele Comisiei Municipiului București 

de organizare și desfășurare a Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII, 
în anul școlar 2019-2020 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, 
Liliana Maria TODERIUC - FEDORCA 

                                                                                                                                                                    Întocmit 
                                                                                                                                                                  Vicepreședinte comisie 

Inspector școlar socio-umane, 
                                                                                                                                                                      Adrian-Gabriel HORVAT                 


