M.Of.Nr.555 din 28 mai 2021

ORDIN Nr.3852
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei
si cercetarii nr. 5.453/2020 privind organizarea si desfasurarea
examenului national de bacalaureat - 2021

Avand in vedere:
– prevederile art. 77 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit.
c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;
– prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul
national de invatamant, cu modificarile ulterioare;
– prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2020
privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si
pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 109/2021;
– prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordinul ministrului educatiei si cercetarii
nr. 3.125/2020 privind structura anului scolar 2020-2021, cu modificarile si
completarile ulterioare;
– Referatul de aprobare nr. 3.168 din 19.05.2021 referitor la proiectul de
ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si
cercetarii nr. 5.453/2020 privind organizarea si desfasurarea examenului
national de bacalaureat - 2021,in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din
Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea
Ministerului Educatiei, cu modificarile ulterioare,

ministrul educatiei emite prezentul ordin.
Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.453/2020 privind
organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2021,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 11 septembrie
2020, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
1. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat,

alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
(31) In conformitate cu Regulamentul-cadru pentru organizarea si
functionarea invatamantului pedagogic in sistemul de invatamant
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr.
4.812/2020, absolventii specializarii educator-puericultor din cadrul filierei
vocationale, profil pedagogic, sustin probele scrise ale examenului de
bacalaureat la disciplinele: Limba si literatura romana, Istorie si discipline la
alegere, comune profilului uman din filiera teoretica.
2. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc zece noi alineate,
alineatele (5)-(14), cu urmatorul cuprins:
(5) Pentru examenul de bacalaureat 2021 se considera centru de examen
unitatea de invatamant la care s-au inscris cel putin 30 de candidati si
maximum 450 de candidati, proveniti din seria curenta si/sau din seriile
anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unitatile de invatamant care
asigura urmatoarele conditii:
a) salile de examen si salile in care isi desfasoara activitatea comisia din
centrul respectiv se afla, de regula, in aceeasi cladire;
b) salile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo;
c) indeplinesc conditiile prevazute in Procedura privind transferul/preluarea
arhivelor de subiecte pentru examenul national de bacalaureat nr. 709 din
9.03.2021.
(6) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti
nominalizeaza, pana la data de 4 iunie 2021, centrele de examen dintre
unitatile de invatamant care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (5) si
centrele zonale de evaluare, precum si unitatile de invatamant arondate
acestora si transmite, spre aprobare, lista acestora in format electronic,
scanata si stampilata, pana la aceeasi data, Comisiei Nationale de Bacalaureat
si Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie.
(7) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste
prin decizia inspectorului scolar general, pana la data de 7 iunie 2021,
componenta nominala a Comisiei de bacalaureat de echivalare si recunoastere
a competentelor lingvistice si digitale din fiecare unitate de invatamant liceal
care are clase de final de ciclu de invatamant, pe baza propunerilor transmise
de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
(8) Persoanele de contact/Informaticienii/Cadrele didactice cu abilitati de
operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele
de examen si din centrele zonale de evaluare in calitate de secretari sau de
membri si care administreaza baza de date, sunt desemnati de catre Comisia
de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, cel mai tarziu pana la data
de 10 iunie 2021.
(9) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste in

sedinta publica organizata in cadrul unei videoconferinte, prin tragere la sorti,
componenta comisiilor din centrele de examen si din centrele zonale de
evaluare, cu exceptia presedintilor si a persoanelor de contact.
(10) Tragerea la sorti a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din
centrele de examen si din centrele zonale de evaluare se realizeaza din lista
aprobata de Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti. Lista
se alcatuieste la nivel judetean/al municipiului Bucuresti din listele transmise
inspectoratelor scolare de catre unitatile de invatamant pana la data de 7
iunie 2021. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc sa participe
la examenul de bacalaureat national si care nu sunt in situatie de
incompatibilitate prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a
examenului national de bacalaureat si nici nu au fost sanctionate disciplinar
pentru fapte savarsite in sesiunile anterioare de examen.
(11) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a
municipiului Bucuresti aproba lista cadrelor didactice care vor participa la
tragerea la sorti, cu cel mult sapte zile inainte de inceperea examenului.
(12) Componenta comisiilor se consemneaza intr-un procesverbal in care se
mentioneaza si reprezentanti ai societatii civile, respectiv ai Consiliului
judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor reprezentative ale
elevilor, ai organizatiilor reprezentative la nivel national ale parintilor si
reprezentanti ai sindicatelor afiliate la federatiile sindicale reprezentative din
invatamant, ai presei scrise si audiovizuale care au participat la tragerea la
sorti organizata in cadrul videoconferintei.
(13) Numarul candidatilor inscrisi intr-o comisie de examen reprezinta
numarul candidatilor din seria curenta si/sau din seriile anterioare din
unitatea de invatamant, la care se adauga cei din seriile anterioare repartizati
de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de bacalaureat - 2021, cu
respectarea conditiilor prevazute la alin. (5).
(14) Pentru unitatile de invatamant - centre de examen care au un numar de
candidati mai mare decat numarul de locuri din salile de examen proprii,
conform prevederilor de la alin. (5) lit. a), Comisia de bacalaureat judeteana/a
municipiului Bucuresti poate decide arondarea acestora la cea mai apropiata
comisie de examen dintr-o unitate de invatamant care dispune de spatii
suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat.
3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 3. - (1) Programele pentru sustinerea probelor scrise ale examenului
national de bacalaureat - 2021 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului
educatiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea
evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise
ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021.
(2) Recunoasterea si echivalarea competentelor lingvistice si digitale se

realizeaza conform Metodologiei pentru echivalarea/recunoasterea nivelurilor
de competenta din cadrul probelor de evaluare a competentelor lingvistice si
digitale - examenul national de bacalaureat 2021, aprobata prin Ordinul
ministrului educatiei nr. 3.842/2021.
4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 5. - (1) Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile
speciale din Romania, care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul
Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea
in domeniul scolar, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
99/1999, aprobata prin Legea nr. 205/1999, se desfasoara in conformitate cu
Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de
acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat
de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat
prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind
sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces
general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat, si cu
Instructiunile referitoare la organizarea si desfasurarea probelor examenului
de bacalaureat sustinut de absolventii sectiilor speciale germane din Romania,
in anul scolar 2020-2021*, aprobate cu nr. 28.262 din 27.04.2021.
____
* Instructiunile referitoare la organizarea si desfasurarea probelor
examenului de bacalaureat sustinut de absolventii sectiilor speciale germane
din Romania, in anul scolar 2020-2021, nu au fost publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pentru elevii sectiilor bilingve francofone care fac parte din proiectul
bilateral franco-roman. «De la invatamantul bilingv catre filierele universitare
francofone», echivalarea probei scrise la una dintre disciplinele nonlingvistice
(DNL) sustinute in limba franceza, din cadrul examenului de bacalaureat
bilingv francofon, se realizeaza de catre Comisia de bacalaureat de echivalare
si recunoastere a competentelor lingvistice si digitale, constituita la nivelul
unitatii de invatamant liceal.
(3) Pentru elevii sectiilor bilingve romano-spaniole, echivalarea probei scrise
de cultura spaniola, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv romanospaniol, se realizeaza de catre Comisia de bacalaureat de echivalare si
recunoastere a competentelor lingvistice si digitale, constituita la nivelul
unitatii de invatamant liceal.
5. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
(3) Pentru candidatii care provin de la specializarile/calificarile autorizate
provizoriu, echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale
se fac in cadrul comisiei de bacalaureat pentru recunoasterea si echivalarea

competentelor lingvistice si digitale de la nivelul unitatii de invatamant la care
sunt arondati candidatii, de catre o subcomisie care isi va desfasura
activitatea in unitatea de invatamant de unde provin acesti candidati, in care
vor fi inclusi obligatoriu profesori din aceasta unitate.
6. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:
(2) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste componenta
comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea
probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica organizata in cadrul
unei videoconferinte, care poate fi inregistrata. La sedinta publica sunt
invitati, in scris, si reprezentanti ai societatii civile.
(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen,
inclusiv persoanele de contact si informaticienii, sunt selectate din alte unitati
de invatamant decat cele din care provin candidatii arondati centrelor. Pentru
examenul national de bacalaureat - 2021, supravegherea probelor scrise este
asigurata, pentru fiecare sala de examen, de minimum un asistent.
7. La articolul 9, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat,
alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
(6) Inregistrarea videoconferintei mentionate la alin. (2) se pastreaza la
nivelul inspectoratelor scolare judetene/al Inspectoratului Scolar al
Municipiului Bucuresti, in conditii de maxima siguranta, pentru o perioada de
2 (doi) ani de la data efectuarii acesteia, si se transmite doar la solicitarea
instantelor de judecata sau a organelor de control, fiind exceptata de la
comunicare catre alte persoane fizice sau juridice.
8. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
Art. 13. - (1) Candidatii care depun/transmit prin mijloace electronice
contestatii completeaza, semneaza si depun/ transmit prin mijloace electronice
o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota
acordata, ca urmare a solutionarii contestatiei, poate modifica, dupa caz, nota
initiala, prin crestere sau descrestere, conform modelului prevazut in anexa
nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
9. La articolul 14, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat,
alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
(6) Stergerea de pe paginile de internet ale Ministerului Educatiei, ale
inspectoratelor scolare si ale unitatilor de invatamant a informatiilor
mentionate la alin. (2) se realizeaza dupa implinirea termenului de 2 (doi) ani
de la data afisarii. Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de
invatamant-centre de examen a acestor informatii se realizeaza pentru o
perioada de o luna de la data publicarii.
10. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte

integranta din prezentul ordin.
11. Dupa anexa, care devine anexa nr. 1, se introduce o noua anexa,
anexa nr. 2, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 care face parte
integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a
municipiului Bucuresti, comisiile de bacalaureat din centrele de examen,
comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, Comisia judeteana/a
municipiului Bucuresti de contestatii au obligatia aplicarii prevederilor
Ordinului ministrului educatiei si al ministrului sanatatii nr. 3.235/93/2021
privind aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul
unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica
pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. III. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru
examenul national de bacalaureat - 2021, orice alte prevederi contrare
se abroga.
Art. IV. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei,
inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de
invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. V. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.
p. Ministrul educatiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Bucuresti, 27 mai 2021.
3.852.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1
la Ordinul nr. 5.453/2020)

CALENDARUL
examenului national de bacalaureat - 2021
Sesiunea iunie-iulie 2021
31 mai-4 iunie 2021

Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

4 iunie 2021

Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-25 iunie 2021

Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale

28 iunie 2021

Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa

29 iunie 2021

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa

30 iunie 2021

Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa

1 iulie 2021

Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa

5 iulie 2021

Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00) si
depunerea contestatiilor in intervalul orar 12,00-18,00

6-9 iulie 2021

Rezolvarea contestatiilor

9 iulie 2021

Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2021
19-26 iulie 2021

Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a
candidatilor care au promovat examenele de corigente

16 august 2021

Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa

17 august 2021

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa

18 august 2021

Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa

19 august 2021

Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa

23-31 august 2021

Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale

31 august 2021

Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00) si
depunerea contestatiilor (orele 12,00-18,00)

1-3 septembrie 2021 Rezolvarea contestatiilor
3 septembrie 2021

Afisarea rezultatelor finale

NOTA:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/comisiei de bacalaureat a
municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de
Bacalaureat poate aproba, in situatii exceptionale, prelungirea/reducerea
perioadelor de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor.
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2
la Ordinul nr. 5.453/2020)
Nr. .........../.......... .2021

Domnule presedinte,
Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, va rog sa
dispuneti recorectarea lucrarii mele la proba* ......................, disciplina**
............................................ si tipul de subiect***
................................................, din cadrul examenului national de bacalaureat 2021, sesiunea .................................
Declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul
ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.453/2020 privind organizarea si
desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2021, cu modificarile si
completarile ulterioare, conform carora nota acordata ca urmare a solutionarii
contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau
descrestere, si reprezinta nota finala obtinuta la proba respectiva, care nu mai
poate fi modificata.
Data
...........................
Semnatura
...........................
Domnului presedinte al Centrului de examen din ........................................
______
* Proba: E.a); E.b); E.c); E.d).
** Disciplina: Matematica, Biologie, ................ .
*** Subiect: M_mate-info, M_st-nat., Chimie, ................ .

