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Informare 

Privind funcționarea unităților de învățământ din județul Dâmbovița (10 - 14 mai 2021) 

 

Scenarii săptămânale 

 

        Conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 119/07.05.2021, 366 unități 

de învățământ din județul Dâmbovița vor funcționa în scenariul 1 începând de luni, 10 mai 2021 (cu 15 

mai multe față de săptămâna în curs), iar 139 unități de învățământ vor funcționa în scenariul 2. 

        Din totalul de 66934 preșcolari și elevi din județul Dâmbovița, 58386 vor fi prezenți fizic la școală 

(87.23%), iar 8548 vor continua cursurile în sistem online (12.77%). 
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Vacanță 

05.05.2021 505 66934 351 40404 154 9288 9676 271 7295 

10.05.2021 505 66934 366 47751 139 10635 8277 271 - 

 

         În perioada 5 -7 mai 2021 nu a fost înregistrat niciun caz confirmat cu virusul Sars-Cov-2 în rândul 

elevilor sau al personalului din unitățile de învățământ. 

 

Evaluările Naționale la finalul claselor  a II-a, a IV-a și a VI-a 

 

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a (se va desfășura în 115 unități de învățământ, cu prezență 

fizică; 4453 elevi) 

- 12 mai 2021 – Limbă și comunicare 

- 13 mai 2021 – Matematică și Științe ale naturii 

  

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (se va 

desfășura în 107 unități de învățământ, cu prezență fizică; 4562 elevi) 

- Limba română - 18 mai 2021  

- Matematică - 19 mai 2021  

 

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II (se va desfășura în 104 unități 

de învățământ, cu prezență fizică; 4044 elevi)  

- Scris - Limba română - 25 mai 2021  

- Citit - Limba română - 26 mai 2021  

- Matematică - 27 mai 2021  

 

 



 

 

 

            

 

Simularea la nivel județean a Evaluării Naționale pentru elevii clasa a VIII-a și a probelor scrise 

ale Examenului Național de Bacalaureat 2021 (pentru elevii din localitățile carantinate/clasele cu 

activitatea suspendată la data susținerii la nivel național a simulărilor). 

 

Simulare Evaluarea Națională clasa a VIII-a  

- 12 mai 2021 - Limba și literatura română 

- 13 mai 2021 - Matematică 

 

Nr. crt. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Nr. elevi  

1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANI 18 

2 COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA 22 

3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA 19 

4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEAD 26 

5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEȘTI 17 

6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI 16 

TOTAL 118 

 

Simulare Bacalaureat 

- 12 mai 2021 – Proba E)a) – Limba și literatura română 

- 13 mai 2021 – Proba E)c) – Proba obligatorie a profilului 

- 14 mai 2021 – Proba E)d) – Proba la alegere a profilului și specializării 

 

Vor participa elevii de la Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” Găești (53 elevi) și o clasă de la Colegiul 

Național „Constantin Carabella” Târgoviște (30 elevi). 

 

Programul Național Pilot de tip Școală după Școală 

Activitățile remediale din cadrul Programului Național continuă pentru 3776 de elevi din 57 unități de 

învățământ.  

 

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 2021 

- 10 mai 2021 – publicarea listei finale a posturilor pentru concurs 

- 11 – 17 mai 2021 – înscrerea candidaților (detalii pe site-ul ISJ DB). 

 

Situația vaccinării 

Conform datelor transmise de conducerile unitățile de învățământ, procentul personalului vaccinat din 

județul Dâmbovița este de cca. 52% (peste 3200 persoane vaccinate, din rândul personalui didactic, 

personalului didactic auxiliar și al personalului nedidactic).  

 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița continuă campania de informare și conștientizare a importanței 

vaccinării pentru învățare. 

 

 

Inspector școlar general, 

Prof. Cătălina HOMEGHIU 

 

 


