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MINISTERVL EDUCAT!El NATIONALE 
$1 CERCETARll $TIINJ"IEICE 

NOTA nr.-2.£' bfl2.04.2016 

in aten(ia directorilor unitii.(ilor de lnvii.(ii.mant- nivel gimnazial !ji liceal -

din Craiova !ji jude(ul Dolj 

Va ata~fun Ordinul 3602107.04.2016 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de 
bacalaureat 2016 pentru absolvenfii de liceu participanfi la loturile nafionale liirgite ce se pregiitesc 
pentru competifiile internafionale, precum :;i pentru absolvenfii de liceu care susfin examenul de 
admitere fn universitiifile din striiiniitate ~i Ordinul 3549131.03.2016 privind sesiunea speciala de 
evaluare nafionalii 2016, pentru elevii din clasa a VIII-a participanfi la loturile de pregatire pentru 
olimpiadele :;i concursurile internafionale. 

Precizfun ca sesiunea speciala a examenului de bacalaureat (14-27 mai 2016) se 
adreseaza elevilor care indeplinesc urmatoarele conditii: participa la loturile olimpice ~i la 
competitiile sportive ~i artistice intemationale care se desfli~oara in perioada sesiunii normale a 
examenului de bacalaureat sau sustin examenul de admitere la universitati din strainatate ~i trebuie sa 
faca dovada ca: 
a) au fost acceptati, in etapa preliminara, la universitatile din strainatate care le solicita pentru 
inscriere diploma de bacalaureat, inainte de finalizarea examenului national de bacalaureat, sesiunea 
iunie - iulie 2016; 
b) probele de admitere sunt programate in acela~i timp cu probele examenului de bacalaureat, 
sesiunea iunie - iulie 2016. 

Sesiunea specia!a de evaluare nationala (06-10 iunie 2016) se desfa§oarli in Municipiul 
Bucure§ti. Inspectoratul $colar al Municipiului Bucure~ti nominalizeaza unitatile de invatfuniint -
centru de examen ~i centru zonal de evaluare pentru sesiunea speciala de evaluare nationa!a 2016. 

Lista nominala a absolventilor clasei a VIII-a, in anul ~colar 2015-2016, care fac parte din 
loturile nationale de pregatire pentru competitiile intemationale pe discipline ~colare, avizata de 
directorul general al Directiei Generale Invatamiint Preuniversitar ~i lista nominala a elevilor clasci a 
VIII-a, din anul ~colar 2015-2016, care fac parte din loturile nationale de pregatire pentru competitiile 
sportive intemationale, avizata de directorul Federatiei Sportului $colar ~i Universitar sunt aprobate 
de pre~edintele Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii. 

Elevii care sus/in examenul de bacalaureat !fi evaluarea nafionalii fn sesiunea specialii i§i 
vor asuma intreaga riispundere pentru parcurgerea integralii a materiei din care vor fl elaborate 
subiectele de examen. De asemenea, conducerea unitiiJii §CO/are din care provine candidatul 

Inspector ~colar, 

Prof. Ni~:ITOIU 



- MINISTERt}L EDUCAJIEI NAJIONALE v ~I CERCETARll $TIINJIFICE 

ORDIN 

CABINET MINISTRU 

privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2016 
pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se 

pregatesc pentru competitiile internationale, precum ~i pentru absolventil de 
liceu care sustin examenul de admitere in universitatile din strainatate 

In temeiul prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1 /2011, cu modificarile 
lii completarile ulterioare, 

ale prevederilor OMEC~nr.5080/2015 privind organizarea ~i desfil~urarea 
examenului de bacalaureat national-2016, 

avand 1n vedere Nota nr. 24819/2016 cu privire la aprobarea perioadei de 
desfa~urare a examenului de bacalaureat 2016 - sesiune speciala lii Nota nr. 
31616/2016 privind participarea la sesiunea speciala de bacalaureat 2016 a 
absolventilor de liceu 2016, care sustin examenul de admitere in universitatile din 
strainatate care se desf1i~oara in aceea~i perioada cu examenul national de 
bacalaureat 2016 - sesiunea iunie-iulie 

lii 
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea lii functionarea 
Ministerului Educatiei Nationale ?i Cercetarii ~tiintifice, 

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARll ~TllNTIFICE 
emite prezentul ordin: 

Art.1. Se aproba calendarul sesfunii speciale de bacalaureat 2016, pentru 
absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru 
olimpiadele ?i concursurile internationale precum ?i pentru absolventii de liceu 
care sustin examenul de admitere in universitatile din strainatate, prevazut 'in 
anexa, care face parte integranta din prezentul ordin. 
Art.2. Comisia judeteana de bacalaureat a lnspectoratului ~colar al Judetului 
Bra~ov nominalizeaza unitatile de invatamant - centru de examen lii centru zonal 
de evaluare pentru sesiunea speciala de bacalaureat 2016. 

Art. 3. Lista nominala a absolventilor de liceu care fac parte din loturile nationale 
de pregatire pentru competitiile internationale pe discipline ~colare ~i a 
absolventilor de liceu 2016, care sustin examenul de admitere in universitatile din 
strainatate care se desfa~oara in aceealii perioada cu examenul national de 
bacalaureat 2016 - sesiunea iunie-iulie, avizata de directorul general al Directiei 
Generate lnvatamant Preuniversitar ~i lista nominala a absolventilor de liceu care 
fac parte din loturile nationale de pregatire pentru competitiile sportive 
internationale, avizata de directorul Federatiei Sportului ~colar i;i Universltar, sunt 
aprobate de pre?edintele Comisiei Nationale de Bacalaureat-2016. · 

Art.4. (1) Se numesc ca pre~edinti ai comisiilor de bacalaureat din centrul de 
examen lii din centrul zonal de evaluare, n dupa cum urmeaza: 



• Alina Felea, lect. univ. dr., de la Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania 
din Bra~ov · pre~edintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen; 
· Mirela Tarnoveanu, lect. univ. dr., de la Facultatea de Matematica · Informatica, 
Universitatea Transilvania din Bra~ov · pre~edintele comisiei de bacalaureat din 
centrul zonal de evaluare. 

(2) Comisia jude~eana de bacalaureat a lnspectoratului ~colar al Judetului Bra~ov 
stabile~te componenta comisiilor de bacalaureat de evaluare a competentelor 
lingvistice ~i digitale ~i a comisiilor de bacalaureat din centrul de examen ~i din 
centrul zonal de evaluare. 

Art.5. Sesiunea speciala de bacalaureat 2016 se desfa~oara In conformitate 
cu Metodologia de organizare ~i desfa~urare a examenului de bacalaureat · 2011, 
aprobata prin OMECTS nr. 4.799/2010 privind qrganizarea ~i desfa~urarea 
examenului de bacalaureat · 2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
valabila ~i pentru examenul de bacalaureat 2016 ~i potrivit prevederilor OMEC~ nr. 
5080/2015 privind organizarea ~i desfa~urarea examenului de bacalaureat national· 
2016. 

Art.6. Directia Generala Ynvatamant Preuniversitar, Directia Minoritati, Directia 
Generala Tnvatamant Superior, Directia Generala Buget - Finante, Centrul National 
de Evaluare ~i Examinare, lnspectoratul ~colar al Judetului Bra~ov, conducerea 
unitatilor de Jnvatamant · centre de bacalaureat pentru sesiunea speciala • 2016 
due la 'indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 7. Prezentul ordin se publica 'in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
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CALENDARUL sesiunii speciale a examenului de bacalaureat-2016 

Sesiunea speciala 14 mai - 27 mai 2016 

14 - 15 mai 2016 inscrierea candidatilor la sesiunea speciala de examen 

16 - 17 mai 2016 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala 
in limba romana - proba A 
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare 
orala in limba materna - proba B 

18 - 19 mai 2016 Evaluarea competentelor digitale - proba D 

20 • 21 mai 2016 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de 
circulatie internationala - proba C 

23 mai 2016 Limba ~i literatura romana · proba E)a) - proba scrisa 

24 mai 2016 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisa 

Anexa 

25 mai 2016 Proba la alegere a profilului ~i specializarii - proba E)d) - proba 
scrisa 

26 mai 2016 Limba ~i literatura materna - proba E)b) - proba scrisa 
Afi~area rezultatelor pana la ora 18 
Depunerea contestatiilor (orele 18 - 20) 

27 mai 2016 Rezolvarea contestatiilor 
Afi~area rezul tatelor finale 



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 
~l CERCETARII ~TI!N'f!FICE ' 

ORDIN 

CABINET MINISTRU 

privind sesiunea speciala de evaluare nationala 2016, pentru elevii din clasa a VIII-a 
participanti la loturile nationale de pregatire 

pentru olirnpiadele ~i concursurile internationale 

In terneiul prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1 /2011, cu rnodificarile ~i 
completarile ulterioare, 

ale prevederilor Ordinului rninistrului educatiei ~i cercetarii ~tiintifice nr. 5081 /2015 
privind organizarea ~i desfa~urarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, 1n 
anul ~colar 2015-2016, 

avand 1n vedere Nota nr. 65/DGIP/2016 cu privire la aprobarea perioadei de 
desfa~urare a sesiunii speciale de evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, 1n anul 
~colar 2015 - 2016, 

1n terneiul Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea ~i funqionare<' 
Ministerului Educatiei Nationale ~i Cercetarii $tiintifice, 

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARll ~TllNTIFICE 
ernite prezentul ordin: 

Art.1. Se aproba calendarul sesiunii speciale de evaluare nationalii - 2016, pentru elevii din 
clasa a VIII-a, participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele ~i 
concursurile internationale. Calendarul este cuprins 1n anexa, care face parte integranta din 
prezentul ordin. 

Art.2. Sesiunea speciala de evaluare nationala - 2016 se desfa~oara 1n conforrnitate cu 
Metodo/ogia de organizare ~i desfii~urare a evaluiirii nationale pentru e/evii c/asei a VIii
a in anul ~co/ar 2010-2011 prevazuta 1n anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, 
cercetarii, tineretului ~i sportului nr. 4801 /2010 privind organizarea ~i desfa~urarea evaluarii 
nationale pentru elevii clasei a VIII-a 1n anul ~colar 2010-2011, 1n vigoare ~i pentru anul ~colar 
2015-2016, ~i cu prevederile Ordinului rninistrului educatiei ~i cercetarii ~tiintifice nr. 
5081 /2015 privind organizarea ~i desfa~urarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a 
VIII-a, 1n anul ~colar 2015-2016. 

Art.3. Lista norninala a absolventilor clasei a VIII-a, 1n anul ~colar 2015-2016, care fac parte 
din loturile nationale de pregatire pentru competitiile internationale pe discipline ~colare, 
avizata de directorul general al Direqiei Generale lrivatarnant Preuniversitar ~i lista nominala 
a elevilor clasei a VIII-a, din anul ~colar 2015-2016, care fac parte din loturile nationale de 
pregatire pentru cornpetitiile sportive internationale, avizata de directorul Federatiei 
Sportului $colar ~i Universitar sunt aprobate de pre~edintele Cornisiei Nationale de Organizare 
a Evaluarii Nationale-2016. 

Art. 4. Sesiunea speciala de evaluare nationala 2016 se desfa~oara 1n Municipiul Bucure~ti. 
lnspectoratul $colar al Municipiului Bucure~ti norninalizeaza unitatne de 1nvatarnant - centru 
de examen ~i centru zonal de evaluare pentru sesiunea speciala de evaluare nationala 2016. 



Art. 5. Comisiile pentru sesiunea speciala de evaluare nationala 2016 se numesc de catre 
lnspectoratul ?colar al Municipiului Bucure~ti, conform metodologiei 1n vigoare. 

Art. 6. Directia Generala lnvatamant Preuniversitar, Directia Minoritati, Directia Generala 
Buget - Finante, Centrul National de Evaluare ~i Examinare, lnspectoratul ?colar al 
Municipiului Bucure~ti, conducerea unitatilor de invatamant nominalizate drept centru de 
examen, respectiv centru zonal de evaluare pentru sesiunea speciala de evaluare nationala 
2016, due la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 7. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Bucure~ti 

Nr. 3549 

Data 31.03.2016 

____ ,, ____ , _________ _ 

MINISTRU, 

Adrian CURAJ 



Anexa la OMENC? nr. 3549/31.03.2016 privind sesiunea speciala de evaluare 
nationala - 2016 pentru elevii din clasa a VIII-a participanti la loturile nationale de 
pregatire pentru olimpiadele internationale 

6 iunie 2016 

7 iunie 2016 

8 iunie 2016 

9 iunie 2016 

9 iunie 2016 

9 iunie 2016 

1 O iunie 2016 

10 iunie 2016 

CALENDARUL 
SESIUNll SPECIALE DE EVALUARE NATIONAL~. 2016 

Tnscrierea la sesiunea speciala a Evaluarii Nationale 

Limba ~i literatura romana - proba scrisa 

Matematica - proba scrisa 

Limba ~i literatura materna - proba scrisa 

Afi~area rezultatelor (pana la ora 18) 

Depunerea contestatiilor (orele 18-20) 

Rezolvarea contestatiilor 

Afi~area rezultatelor finale dupa contestatii 

Calendarul sesiunii speciale de evaluare nationalii - 2016 


