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DECIZIA NR.           din ...........06.2021 

privind constituirea Comisiei de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor 
lingvistice și digitale 

 
 În aplicarea prevederilor art. 77, alin. (1) și alin. (4) și ale art. 95 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 
2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Potrivit art. 2, alin. (7), art. 3, alin. (7) și Anexei 1 privind Calendarul examenului de bacalaureat 
național - 2021 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 
2021 aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5453/31.08.2020, completat și modificat prin 
Ordinul ministrului educației nr. 3852 din 27.05.2021, 

Conform art. 11 din Ordinul ministrului educației nr. 3842 din 26.05.2021 privind aprobarea 
Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a 
competențelor lingvistice și digitale – examenul național de bacalaureat 2021,  

Având în vedere Hotărârea nr. ..... din ...... a Consiliului de Administrație al ......, 
Conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin 

OMECTS nr. 5530/2011, modificat prin OMENCȘ nr. 3400/2015, 
 

INSPECTORUL ȘCOLAR GENERAL, prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN 
numit prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3210/29.01.2021 

DECIDE: 
 

Art. 1. Începând cu data emiterii prezentei decizii, se constituie Comisia de bacalaureat de echivalare 
și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale din ......., în următoarea componenţă: 

• Preşedinte: .....(director sau director adjunct al unității de învășământ).; 
• Secretar: ......(cadru didactic cu abilități de predare la calculator).; 
• Membri: 

1. Profesori evaluatori: (2-4 pentru fiecare specialitate) 
2. Secretarul unității de învățământ: .... 

Art. 2.  Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale îşi 
va desfăşura activitatea în perioada 14-25 iulie 2021, iar atribuțiile sunt prevăzute în Ordinul ministrului 
educației și cercetării nr. 3842 din 26.05.2021 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea 
nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – examenul de 
bacalaureat național 2021. 

Art. 3. Prezenta decizie va fi redactată în 3 exemplare, un exemplar pentru Inspectoratul Școlar 
Județean Mureș, un exemplar pentru Comisia de bacalaureat județeană și un exemplar pentru unitatea de 
învățământ nominalizată la art. 1 și va fi comunicată, în format electronic, membrilor comisiei de către 
președintele Comisiei de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale. 

Art. 4. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund președintele Comisiei de bacalaureat 
județene, prof. dr. Antoniu-Ioan BERAR, inspector școlar general adjunct și președintele Comisiei de 
bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale. 
 
 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 
prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN 

 
 

 
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,                                          AVIZ JURIDIC, 
             prof. dr. Antoniu-Ioan BERAR                                         consilier juridic, Daria DAVIDOV 
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