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Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Ordin nr. 4341/2020 din 27 mai 2020 

 
Ordinul nr. 4341/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru 

echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor 
de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de 

bacalaureat naţional 2020   
 

În vigoare de la 28 mai 2020 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 450 din 28 mai 2020 
 
    În baza art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 
normative, cu modificările ulterioare,   
    în temeiul art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 
nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,   
 
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Metodologia pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de 
competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - 
examenul de bacalaureat naţional 2020, prevăzută în anexa la prezentul ordin.   
   Art. 2. -   Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi 
şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, 
inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, comisiile de bacalaureat de 
evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi unităţile de învăţământ duc la 
îndeplinire prezentul ordin.   
   Art. 3. -   Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

 
Ministrul educaţiei şi cercetării, 

Cristina Monica Anisie 

 
    Bucureşti, 27 mai 2020.   
    Nr. 4.341.   
 
 

ANEXĂ    
 

METODOLOGIE 
pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de 
evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 

2020   


