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Ordin privind aprobarea programelor pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a 

si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020 

M.Of.Nr.323 din 17 aprilie 2020 Sursa Act:Monitorul Oficial 
ORDIN Nr. 4.115 

privind aprobarea programelor pentru evaluarea nationala pentru 
absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului  

de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020 
In baza prevederilor art. 2 din Hotararea Comitetului National pentru Situatii 

Speciale de Urgenta nr. 6/2020, ale art. 49 din Decretul nr. 195/2020 privind 

instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, 

avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.401/2009 

privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de 

Evaluare si Examinare, cu modificarile si completarile ulterioare, 

in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind 

organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, 

ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 

 

Art. 1. - (1) Se aproba programele pentru evaluarea nationala pentru 

absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020. 

(2) Se aproba programele pentru sustinerea probelor scrise ale examenului de 

bacalaureat national 2020. 

Art. 2. - (1) Programele pentru disciplinele limba si literatura romana, limba 

si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale, care 

au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) si matematica, valabile pentru 

evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-

2020, sunt cele prevazute in anexa nr. 1. 

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, articolul 3 din Ordinul 

ministrului educatiei nationale nr. 4.916/2019 privind organizarea si 

desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul 

scolar 2019-2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 

din 29 august 2019, se abroga. 

Art. 3. - (1) Programele pentru disciplinele limba si literatura romana, limba 

si literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile si 

specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor 

nationale), matematica, istorie, fizica, chimie, biologie, informatica, 

geografie, logica, argumentare si comunicare, psihologie, economie, sociologie 

si filosofie, valabile pentru examenul de bacalaureat national 2020, sunt cele 

prevazute in anexa nr. 2. 

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului 

educatiei nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea 

examenului de bacalaureat national 2020, publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 734 din 6 septembrie 2019, se modifica dupa cum 

urmeaza: 

1. La articolul 3, alineatele (2), (4), (5) si (6) se abroga. 

2. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"(3) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, valabila 

in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2020, este cea 

http://www.program-legislativ.ro/fisiere_lex/index.php?file=M.Of.Nr.323.pdf&p=lex
doc:1200019501/3
doc:1090140103/2
doc:1200002403/2
doc:1190491675/5
doc:1190495075/5


prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 

4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 

national - 2014." 

 

Art. 4. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala 

minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Evaluare si 

Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si 

unitatile de invatamant/ centrele de examen duc la indeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

Art. 5. - Anexele 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin. 

___________ 

*) Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 

nr. 323 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu 

publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 

1. 

 

Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I. 

Ministrul educatiei si cercetarii, 

Cristina Monica Anisie 

Bucuresti, 10 aprilie 2020. 

Nr. 4.115. 
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