
ORDIN nr. 5.610 din 31 august 2012 
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naŃional – 2013 

 
 
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2013  
Data intrarii in vigoare : 14 ianuarie 2013 
 
 
 
    În baza 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, 
    în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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, 
 
    ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naŃional - 2013, prevăzut în anexa nr. 1. 
    ART. 2 
    (1) Se aprobă programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, 
logică, argumentare şi comunicare şi economie, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat 
naŃional din anul 2013, prevăzute în anexa nr. 2. 
    (2) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat naŃional, altele decât cele 
menŃionate la alin. (1), valabile în sesiunile anului 2013, sunt cele aprobate prin Ordinul 
ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei 
disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011. 
    ART. 3 
    (1) Examenul de bacalaureat naŃional - 2013 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de 
organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de bacalaureat - 2011. 
    (2) Comisia naŃională de bacalaureat poate elabora instrucŃiuni/proceduri în vederea bunei 
organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat naŃional - 2013. 
    (3) Comisiile de bacalaureat judeŃene/a municipiului Bucureşti vor asigura dotarea cu camere 
de supraveghere video funcŃionale a sălilor în care se desfăşoară probele examenului de 



bacalaureat naŃional, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor 
în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise. 
    ART. 4 
    Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu AtribuŃiile membrilor 
comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare. 
    ART. 5 
    Lista disciplinelor la care candidaŃii susŃin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2013 
este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
4.800/2010. 
    ART. 6 
    Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obŃinute la examene cu recunoaştere internaŃională 
pentru certificarea competenŃelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere 
europeană pentru certificarea competenŃelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de 
recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaŃiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor 
obŃinute la examene cu recunoaştere internaŃională pentru certificarea competenŃelor lingvistice 
în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenŃelor 
digitale cu probele de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie 
internaŃională studiate pe parcursul învăŃământului liceal, respectiv de evaluare a competenŃelor 
digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. 
    ART. 7 
    Probele specifice susŃinute de elevii claselor a XII-a din secŃiile speciale din România, 
finalizate cu Diplomă de acces general în învăŃământul superior german şi Diplomă de 
bacalaureat, secŃii care funcŃionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu 
Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obŃinerii Diplomei de acces general în 
învăŃământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenŃii secŃiilor/şcolilor 
speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării şi inovării 
nr. 5.262/2009 privind secŃiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de 
acces general în învăŃământul superior german şi Diplomă de bacalaureat. 
    ART. 8 
    DirecŃia generală educaŃie şi învăŃare pe tot parcursul vieŃii, DirecŃia generală învăŃământ în 
limbile minorităŃilor, relaŃia cu Parlamentul şi partenerii sociali, DirecŃia generală învăŃământ 
superior, Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeŃene/al 
municipiului Bucureşti şi unităŃile de învăŃământ duc la îndeplinire prezentul ordin. 
    ART. 9 
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. 
___________ 



    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 bis, care se 
poate achiziŃiona de la Centrul pentru relaŃii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul 
Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 
 
    ART. 10 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

Ministrul educaŃiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, 
Ecaterina Andronescu 

 
 
    Bucureşti, 31 august 2012. 
    Nr. 5.610. 
                     ___________ 
 
 


