
ORDIN nr. 4.019 din 6 aprilie 2020 

privind suspendarea organizării şi desfăşurării evaluărilor naţionale 

la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a,  a simulării evaluării 

naţionale pentru absolvenţii  clasei a VIII-a şi a simulării probelor 

scrise ale examenului  de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019-

2020 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 10 aprilie 2020 

Data intrarii in vigoare : 10 aprilie 2020 

 

 

    În baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Comitetului Naţional 

pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 6/2020*^), ale art. 49 din 

anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, 

    *^) Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de 

Urgenţă nr. 6/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

    având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 

1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului 

Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, 

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    Se aprobă suspendarea organizării şi desfăşurării evaluărilor 

naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, a simulării 

evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării 

probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 

2019-2020. 

 

    ART. 2 

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Calendarul de 

administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-

a şi a VI-a în anul şcolar 2019-2020, aprobat prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 4.946/2019, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 725 din 3 septembrie 2019, se abrogă. 

 

    ART. 3 

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Calendarul 

simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al 

simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în 

anul şcolar 2019-2020, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 3.066/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 56 din 28 ianuarie 2020, se abrogă. 

 

    ART. 4 



    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală 

minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Evaluare şi 

Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti 

şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin. 

 

    ART. 5 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

 

                    Ministrul educaţiei şi cercetării, 

                    Cristina Monica Anisie 

 

    Bucureşti, 6 aprilie 2020. 

    Nr. 4.019. 

 

    ----- 

 

 

 


