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ORDIN nr. 3.499 din 16 martie 2021
pentru modificarea  privind organizarea simulării evaluării Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.449/2021
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de 
bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 19 martie 2021

Data intrării în vigoare 19-03-2021
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 19-03-2021 până la data de 22-03-2021

În temeiul prevederilor  cu modificările şi completările art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
ulterioare,
având în vedere prevederile , d), j), ale  şi ale art. 3 lit. b) art. 74 alin. (5) art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale 

 cu modificările şi completările ulterioare,nr. 1/2011,
în baza  privind stabilirea unor măsuri la nivelul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
în temeiul prevederilor privind organizarea şi funcţionarea art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Articolul I
Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.449/2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei 
a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 5 martie 2021, se modifică după cum urmează:
1.  va avea următorul cuprins:Articolul 2

Articolul 2
(1) Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor 

scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în unităţile de învăţământ din localităţile în care incidenţa cumulată 

în ultimele 14 zile este mai mare sau egală de/cu 6/1.000 de locuitori se pot organiza simulări ale examenelor 
naţionale, cu prezenţă fizică, după încetarea măsurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de 
inspectoratele şcolare, nu mai târziu de 15 mai 2021.
(3) În situaţia menţionată la alin. (2), subiectele vor fi elaborate la nivelul inspectoratelor şcolare.

2.  va avea următorul cuprins:Articolul 5

Articolul 5
(1) Desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale 

examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021, se realizează în baza unei proceduri, care va fi 
comunicată inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
(2) Unităţile de învăţământ pot decide, în funcţie de infrastructură, ca, în zilele în care se organizează simulări 

ale examenelor naţionale, activitatea celorlalte clase să se desfăşoare online, indiferent de scenariul de 
organizare şi desfăşurare a cursurilor valabil în zilele respective.

Articolul II
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, inspectoratele 
şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat
Bucureşti, 16 martie 2021.
Nr. 3.499.
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