
 

CABINET MINISTRU 

________________________________________________________________ 
 

O  R  D  I  N 

privind sesiunea specială de evaluare națională 2012, pentru elevii din clasa a 

VIII-a participanți la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi 

concursurile internaţionale 

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile ordinului MECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea 

unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, 

În temeiul  Hotărârii Guvernului nr. 536/2011, privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi 

completările  ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni speciale de evaluare națională - 2012, pentru 

elevii din clasa a VIII-a, participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru 

olimpiadele şi concursurile internaţionale.  

Art. 2. (1) Calendarul sesiunii speciale de evaluare națională - 2012 este cuprins în 

anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Sesiunea specială de evaluare națională - 2012  se desfăşoară în conformitate cu 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, 

în anul școlar 2010-2011 și pe baza programelor de examen, aprobate prin ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul 

şcolar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2010, 

în vigoare și pentru anul școlar 2011-2012, conform prevederilor ordinului 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.  5219/2011 privind 



organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în 

anul școlar 2011-2012. 

Art. 3. Lista nominală a candidaţilor care pot participa la sesiunea specială a 

examenului de evaluare națională este întocmită de către Direcţia Generală Educaţie 

şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii şi este aprobată de secretarul de stat pentru 

învăţământ preuniversitar. 

Art. 4. Sesiunea specială de evaluare națională 2012 se desfăşoară la  Seminarul 

Teologic ”Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, jud. Dâmbovița.  

Art. 5. Comisiile pentru sesiunea specială de evaluare națională 2012 se numesc de 

către inspectoratul școlar al judeţului organizator, conform metodologiei în vigoare. 

Art. 6. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia 

Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul și Partenerii 

Sociali, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Dâmbovița, conducerea  Seminarului Teologic ”Sf. Ioan Gură de Aur” Târgoviște, 

duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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