
ORDIN nr. 5.606 din 31 august 2012 
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naŃionale pentru absolvenŃii clasei a 
VIII-a în anul şcolar 2012-2013 
 
 
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI 
SPORTULUI  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012  
Data intrarii in vigoare : 14 septembrie 2012 
 
 
 
    În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului 
ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind 
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naŃional de învăŃământ, cu 
modificările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 
privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naŃionale pentru absolvenŃii 
clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    (1) Evaluarea naŃională pentru absolvenŃii clasei a VIII-a se desfăşoară în anul 
şcolar 2012-2013 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
evaluării naŃionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, prevăzută 
în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naŃionale pentru elevii 
clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011. 
    (2) Comisia NaŃională de Organizare a Evaluării NaŃionale poate elabora 
instrucŃiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării 
naŃionale. 
    (3) Comisiile judeŃene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării 
naŃionale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcŃionale a sălilor 
de clasă din unităŃile de învăŃământ în care se desfăşoară probele pentru evaluarea 



naŃională, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor 
în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise. 
    ART. 3 
    Programele pentru disciplinele la care se susŃine evaluarea naŃională, valabile în 
sesiunile anului 2013, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaŃiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010. 
    ART. 4 
    DirecŃia generală educaŃie şi învăŃare pe tot parcursul vieŃii, DirecŃia generală 
învăŃământ în limbile minorităŃilor, relaŃia cu Parlamentul şi partenerii sociali, 
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeŃene/al 
municipiului Bucureşti şi unităŃile de învăŃământ duc la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
    ART. 5 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                   Ministrul educaŃiei, cercetării, 
                      tineretului şi sportului, 
                        Ecaterina Andronescu 
 
    Bucureşti, 31 august 2012. 
    Nr. 5.606. 
 
 
    ANEXĂ 
 
                               CALENDARUL 
        de desfăşurare a evaluării naŃionale pentru absolvenŃii 
                 clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013 
 
    14 iunie 2013             Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 
    17 - 19 iunie 2013        Înscrierea la evaluarea naŃională 
    25 iunie 2013             Limba şi literatura română - probă scrisă 
    26 iunie 2013             Limba şi literatura maternă - probă scrisă 
    27 iunie 2013             Matematică - probă scrisă 
    29 iunie 2013             Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) 
    29 iunie 2013             Depunerea contestaŃiilor (orele 16,00 - 20,00) 
    30 iunie - 2 iulie 2013   Rezolvarea contestaŃiilor 
    3 iulie 2013              Afişarea rezultatelor finale după contestaŃii 
 
                            --------- 



 


