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LISTA ACTELOR NORMATIVE, PROCEDURILOR  şi PRECIZĂRILOR MEN 

VALABILE PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA  

EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL – 2019 

 

1. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4830 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de bacalaureat naţional – 2019. 

2. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat-2011, Anexa 2 la Ordinul 

MECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă pentru examenul de bacalaureat naţional – 2019. 

3. OMEN nr. 3856/03.04.2019 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor 

desemnate în cadrul examenului de bacalaureat 2019. 

4. Procedura nr. 30728/17.04.2019 cu privire la documentele tip de înscriere la examenul de bacalaureat naţional 

2019. 

5. Procedura operaţională nr. 32620/27.05.2019 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin 

intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unităţile şcolare din sistemul naţional de învăţământ, 

pe perioada desfăşurării probelor şi activităţilor specifice din cadrul examenelor naţionale în anul şcolar 2018-

2019.   

6. Procedura nr. 26651/14.02.2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu 

deficiențe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin 

examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat 

- sesiunea 2019. 

7. Procedura nr. 33794/18.06.2019 de selecție și nominalizare  a președinților comisiilor din centrele  de examen 

şi din centrele zonale de evaluare în cadrul examenului de bacalaureat naţional – 2019. 

8. Procedura nr. 33856/19.06.2019 privind transportul lucrărilor scrise din cadrul examenului de bacalaureat 

național 2019  de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare şi la comisiile regionale/judeţene/ale 

municipiului Bucureşti de contestaţii. 

9. Procedura nr. 33793/18.06.2019 privind evaluarea lucrărilor scrise, soluționarea contestațiilor şi transmiterea 

rezultatelor în cadrul examenului de bacalaureat naţional – 2019. 

10. Adresa MEN nr. 33835/19.06.2019 referitoare la arondarea candidaţilor care au finalizat în cadrul 

învăţământului liceal specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul examenului de 

bacalaureat naţional, sesiunile anului 2019. 

11. LISTA olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de MEN pentru care se pot echivala probele 

scrise de la examenul național de bacalaureat, conform prevederilor art. 4  alin. (2) din Metodologia de 

organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, aprobată cu OMECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă și 

pentru anul 2019, înregistrată cu nr. 26002/05.02.2019. 

12. Adresa MEN nr. 1013/DGISSEP/16.05.2019, clarificări cu privire la  recunoaşterea diplomelor în cadrul 

Turneului Internaţional de Informatică SHUMEN. 

13. Adresa nr. 33854 catre ISJ referitoare la monitori BAC 

14. Ordin de serviciu BAC 2019 

15. Raport de monitorizare bac 2019 

16.  Precizări MEN nr. 39097/05.10.2018 cu privire la taxa de înscriere la examenul de bacalaureat 2019 a 

candidaţilor din serii anteriore. 

17. Precizări MEN nr. 34035/24.06.2019 cu privire la completarea foilor tipizate de examen, secretizarea şi 

resecretizarea lucrărilor scrise în cadrul examenului de bacalaureat naţional – 2019 

 

 

 


