
 

 

 

 

 

  

 

 

CĂTRE 

Toate unitățile de învățământ primar și gimnazial, 

Vă transmitem spre informare și diseminare adresa cu nr de înregistrare 3763/13.04.2021 referitoare la 

modificarea Ordinului ministrului educației nr.3462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor 

naționale la finalul claselor a Il-a, a IV-a și a Vl-a în anul școlar 2020-2021. 

 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

Piatra Neamț, jud. Neamț, str. Lt. Drăghiescu, Nr. 4A tel. 0233/214860, fax 
0233/215807, e-mail: office@isjneamt.ro  

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Nr. 3763/13.04.2021 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN NEAMȚ 
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I. 

 

M.Of.Nr.377 din 12 aprilie 2021 
 

ORDIN Nr. 3.647 
pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.462/2021 

privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale 
la finalul claselor a Il-a, a IV-a si a Vl-a in anul școlar 2020-2021 

In baza prevederilor art. 74 alin. (2)-(4) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările si completările ulterioare, 

in conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 
277/2020 privind organizarea si functionarea Centrului National de Politici si 
Evaluare in Educație, 

avand in vedere Ordinul ministrului educației si cercetării nr. 
3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021, cu modificările si 
completările ulterioare, 

in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 
privind organizarea si functionarea Ministerului Educației, 

ministrul educației emite prezentul ordin. 

Art. I. - Ordinul ministrului educației nr, 3.462/2021 privind aprobarea 
Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a Il-a, a IV-
a si a Vl-a in anul școlar 2020-2021, publicat in Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 245 din 11 martie 2021, se modifica după cum urmeaza: 

- Anexa se modifica si se înlocuiește cu anexa care face parte integranta 
din prezentul ordin. 

Art. II. - Direcția generala invatamant preuniversitar, Direcția generala 
minorități si relația cu Parlamentul, Centrul National de Politici si Evaluare in 
Educație, inspectoratele școlare judetene/al municipiului București si unitățile de 
invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art.III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea

Sursa Act:Monitorul Oficial 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN NEAMȚ JUDE' 



 

p. Ministrul educației, 
Gigei Paraschiv, 
secretar de stat 

București, 7 aprilie 2021. 
Nr. 3.647. 

ANEXA 
(Anexa la Ordinul nr. 3,462/2021) 

CALENDARUL 
de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, 

a IV-a si a Vl-a in anul școlar 2020-2021 

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a Vl-a - EN VI: 
Limba si comunicare - 12 mai 2021 
Matematica si Stiinte ale naturii - 13 mai 2021 
2. Evaluarea competentelor fundamentale dobândite in ciclul primar la finalul 

clasei a IV-a - EN IV: 
Limba romana - 18 mai 2021 
Matematica - 19 mai 2021 
Limba materna -20 mai 2021 
3. Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II: 
Scris - Limba romana - 25 mai 2021 
Scris - Limba materna - 25 mai 2021 
Citit - Limba romana - 26 mai 2021 
Citit - Limba materna - 26 mai 2021 
Matematica - 27 mai 2021 
Scris - Citit - Limba romana pentru minoritățile naționale - 28 mai 2021 


