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M.Of.Nr.222 Bis din 19 martie 2020  
ORDIN Nr. 3.472 

privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale  

pentru absolventii clasei a VIII-a, incepand cu anul scolar 2020-2021 

 

 

   In temeiul prevederilor art. 74 alin. (5) si ale art. 94 alin. (2) lit. 

e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

   in baza art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 privind 

stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative, 

  in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind 

organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, 

  

   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 

  

   Art. 1. - (1) Se aproba programele pentru sustinerea evaluarii nationale 

pentru absolventii clasei a VIII-a, incepand cu anul scolar 2020-2021, 

pentru disciplinele limba si literatura romana, limba si literatura romana 

pentru scolile si sectiile cu predare in limba maghiara, limba si 

literatura maghiara materna, limba si literatura germana materna, limba si 

literatura sarba materna, limba si literatura slovaca materna, limba si 

literatura croata materna, limba si literatura italiana materna, limba si 

literatura rromani materna, limba si literatura ucraineana materna si 

matematica, prevazute in anexele nr. 1-11. 

   (2) Anexele nr. 1-11*) fac parte integranta din prezentul ordin. 

 ____________ 

   *) Anexele nr. 1-11 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr. 222 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu 

publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri 

nr. 1. 

  

   Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, programele 

pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, 

aprobate anterior prin ordine ale ministrului, isi pierd valabilitatea. 

   Art. 3. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala 

minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Evaluare si 

Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si 

unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I. 

   

Ministrul educatiei si cercetarii, 

Cristina Monica Anisie 

    Bucuresti, 10 martie 2020. 

   Nr. 3.472. 
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