
MrHrsrenu l Eoucarrt gt C,ERe ETA*U
CEI'ITRut }talonat

or EvaLuaEr $r ExnhlHAPE

ORDIN

privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationali pentru absolvenfii

clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat nafional, in
anul scolar 20L9 - 2020

inbazaprevederilor art. 2 din HotirArea Comitetului Nalional pentru Situalii Speciale

de Urgenf d nr. 612020, a art. 49 din Decretul nr. 195 I 2020 privind instituirea stdrii de

urgen(d pe teritoriul RomAniei,

AvAnd in vedere prevederile art. 3 al Hot5rArii Guvernului nr. 740U2009 privind
infiinlarea, organizarea qi funclionarea Centrului National de Evaluare si Examinare,

cu modificlrile gi completirile ulterioare,

in temeiul art. 15, alin. 3 al HotirArii Guvernului nr. 24 I 2020 privind organizarea gi

funcfionarea Ministerului Educaliei gi Cercetlrii,

MINISTRUL EDUCATIEI 9i CERCETARII

emite prezentul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobi programeie pentru Evaluarea Na[ional5 pentru absolvenlii

clasei a VIIi-a, in anul Ecolar 2079-2020.

(2) Se aprobi programele pentru suslinerea probelor scrise ale examenului de

bacalaureat nafional 2020.

Art. 2. - (i) Programele pentru disciplinele limba qi literatura romAnS, limba gi

literatura maternl (pentru elevii aparfinAnd minoritS{ilor nationale, care au urrnat

cursurile gimnaziale in limba maternd) Ei matematici, valabile pentru Evaluarea

Nafional5 pentru absolvenfii clasei a VIII-a in anul gcolar 2079-2020, sunt cele

prevdzute in Anexa nr. 1.

(2) La data intrdrii in vigoare a prezentului ordin, art. 3 din Ordinul ministruiui
educa{iei nafionale nr. 497612079, privind organizarea gi desfisurarea Evaluirii
Nalionale pentru absolvenfii clasei a VIII-a in anul Ecolar 2019-2020, publicat in
Monitorul Oficiai al RomAniei, Partea I, cu nr. 71,2 din data de 29 august 2079, se

abrog6.

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

literatura maternd (pentru elevii de la toate filierele, profilurile Ei specializirile, care

au urmat studiile liceale intr-o limbi a minoritdfilor na{ionale), matematic5, istorie,



fuicA, chimie, biologie, informatici, geografie, 1ogic6, argumentare Ei comunicare,

psihologie, economie, sociologie gi filosofie, valabile pentru examenul de bacalaureat

nafional 202A, sunt cele prevlzute in Anexa nr. 2.

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

nalionale m, 49501 privind,organizarca qi desfdgurarea examenului de bacalaureat

nalional202A, se modificd dupi cum urmeaz5:

L. La articolul 3, alineatele (2), (4), (5) Ei (6) se abrog6.

2. La articolul3 alineatul (3) se modifici si va avea urmitorul cuprins:

,,(3) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, valabilS in
sesiunile examenului de bacalaureat na[ional din anul 2020, este cea prevSzuti in anexa

nr. 2 la Ordinul ministrului educagiei nationale nr. 4.92312013 privind organizarea gi

desfSgurarea examenului de bacalaureat national - 20L4."

Art. 4. Direclia Generali invd{imAnt Preuniversitar, Direclia General5 Minorit5fi gi

Relafia cu Parlamentul, Centrul Nafional de Evaluare gi Examinare, inspectoratele

gcolare judetene/al municipiului Bucuregti qi unitd{ile de inv6![mAnt/centrele de

examen duc la indeplinire prezentul ordin.

Art.S. Anexele 1 qi 2 fac parte integranti din prezentul ordin.

Art.6. Prezentul ordin se publicH in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I.
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