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Dat flind că ne afiăm in perioada premergătoare finalizărfi cursurilor pentru elevii 
claselor a VIII-a şi a XII-a/a XIII-a, perioada desfăşurării examenelor de evaluare naţională, 
pentru absolvenţii clasei a VIII- a, şi de bacalaureat, vă rugăm să aveţi in vedere următoare1e: 

in toate unităţile de invăţământ, incheierea situaţiilor finale se va face conform 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţi1or deînvăţământ pmuniversitar, 
aprobat prin OM nr. 5079/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin OM 
nr.3027/08.01.2018, Capitolul 111, Secţiunea 1, art.112 şi art. 118, alin. 2,4,5,6,7 şi 8. 

De asemenea, in vederea asigurării dreptului de participare la examenele naţionale, 
elevii şi părinţii acestora vor fi corect informaţi, In conforrnitate cu legislaţia in vigoare, 
referitor la modu1 de desfa'şurare a examenelor naţionale, 1a rolul acestora, precum şi la faptul 
că orice absolvent de clasa a VIII —a /a XII —a/ a XII1-a are dreptul să se inscrie pentru 
susţinerea examene1or naţionale, astfel, vă veţi asigura că elevii şi părinţii acestora au luat 
cunoştinţă de faptul că înscrierea candidaţilor la evaluarea naţiona1ă se realizează in 
conformitate cu prevederile art. 16 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării 
Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010- 2011, aprobată prin OMEN nr.4801 
/2010, valabilă, conform prevederilor OMEN nr. 3185/2019 şi pentru evaluarea naţională a 
absolvenţilor clasei a VI11-a in anul şcolar 2018-2019: inscrierea candidaţilor pentru 
Evaluarea Naţională se .face la secretariatek unităţilor de invăţătnânt pe care acestia le-au 
absolvit, in perioada prevăzută de cakndarul examenului; pentru candidaţii din seria 
curentă, inscrierea se face de către secretarii unităţilor de invăţământ, in conformitate cu 
evidenţek şcolii, iar pentru candidaţii din anii precedenţi, inscrierea se face de către 
secretariatul unităţii de invăţătnânt pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate 
de aceştia. 
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Totodată, se vor verifica măsurile intreprinse la nivelul unităţh de invăţământ pentru 

organizarea examenelor naţionale ce se vor desfăşura in anu12019, prin: 

1. Afişarea 1a sediul instituţiei de invăţământ şi/sau pe site-ul instituţiei de 

invăţământ a Ordinelor ministrului educatiei naţionale cu privire la organizarea 

şi destăşurarea examene1or naţionale 2019, a procedurilor şi a calendarelor 

aferente: 

OMEN nr. 4830/30.08.2018 privind organizarea şi deslăşurarea examenului de 

bacalaureat naţional - 2019; 
OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a in anul şcolar 2018-2019; 
OMEN nr. 4824/30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a 

examenelor de certificare a calificărh profesionale a absolvenţilor din 

invăţământulprofesional şi tehnic preuniversitar in anul şcolar 2018-2019; 
Procedura nr. 26.651/14.02. 2019 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare 
a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de 
spectru autist care susţin examenele naţionale: evaluarca naţională pentru 
absolvenţii clasei a V111-a şi examenul naţional de bacalaureat - sesiunea 2019; 
Informarea, de către directorkesponsabilul comisiei metodice, a profesorilor 
incadraţi pe disciplinete de examen, cu privire la prevederile legislative 
specifice (Metodologii, Programe, Calendar). 

nania2019.eu 

2. Se vor monitoriza/ verifica activităţile/ măsurile intreprinse de cadrele didactice, 
in vederea imbunătăţirii rezultatelor elevilor la evaluarea naţiona1ă, examenu1 de 
bacalaureat naţional şi a examenelor de certificare a calificării profesionale 
2019, după caz: 
1nformarea elevilor cu privire la Programete pentru examenele naţionale (de 
către profesorul clasei); 
Informarea elevilor cu privire la Calendarul desfăşurării examenelor naţionale 

(de către profesorul clasei/diriginte); 
Planificarea activităţii de pregătire suplimentară pentru examenele naţionale 

(conform nevoilor identificate la nivelul şcolii/clasei). 

Astfel, intrucât Ministerul Educaţiei Naţionale promovează, ca politică 

educaţională, asigurarea echităţii in educaţie, in ceea ce priveşte accesul egal la toate 
formele de invăţământ, dar şi in ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, fără 

nicio discriminare generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate şi/sau 

cerinţe educaţionale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidenţă 

sau performanţele scolare, vă rugăm să asiguraţi, prin toţi factorii implicaţi, organizarea şi 
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destăşurarea examenelor naţionale la standarde inalte de corectitudine şi exigenţă, 
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competenţele 
dobăndite. şi 

pentru ca fiecare elev să 
beneficieze de un mediu pmpice 

corec în care să-şi demonstreze
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