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MINISTERUL EDUCATl[I 

ORDIN 

rnSPECTORATUL ?COLAR JUGEŢEAN ILFOV 

2 5. IAN. 2022 
BINET MINISTRU 

INTRARE; 1�srn: NR. 89 G 

privind organizarea simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a 

şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, 

în anul şcolar 2021 - 2022 

În baza prevederilor art.77, alin. (5) şi ale art. 94, alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, 

MINISTRUL EDUCAŢIEI 

emite prezentul ordin: 

Art. 1. - (1) Se aprobă organizarea simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei 
a VIlI-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul 
şcolar 2021 - 2022, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naţionale şi cu 
scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar 
la finalul studiilor gimnaziale/liceale. 
(2) Simularea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a Vlll-a se organizează pentru 
elevii claselor a VIII-a. 
(3) La simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional participă elevii 
claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecventă redusă. 

Art. 2. Se aprobă Calendarul simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a 
VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul 
şcolar 2021 - 2022, prevăzut în Anexa nr. 1. 

Art. 3. - (1) Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru 
absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2021 - 2022 sunt: limba si literatura română, 

' ' ' 

limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au 
urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică. 
(2) Lista conţinuturilor pentru simularea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a 
VIII-a în anul şcolar 2021 - 2022 este cea prevăzută în Anexa nr. 2. 

Art. 4. - (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului 
naţional de bacalaureat 2022 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă 
(pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile 
liceale într-o limbă a minoritătilor nationale), matematică, istorie, fizică,.. chimie, 

, ' I ,,. "t-
biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicar�I" siholog·e, 
economie, sociologie, filosofie. �: r 7 ' \ 
(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenu ui naVJ.onal .1 de 
bacalaureat 2022 este cea prevăzută în Anexa nr. 3. "°.). ·�� � �"-" . -y{ ' 



Art. 5. Desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a 
simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în �nul şcolar 2021 -

2022 se realizează în baza unei proceduri, care va fi comunicată inspettoratelor şcolare. 

Art. 6. - (1) Rezultatele obţinute de elevi la simularea Evaluării /'Jaţionale pentru 
absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de 
bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022 sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, 
dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, 
în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelpr şcolare. 
(2) Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. ; Prin excepţie, la 
solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în 

catalog. 

Art. 7. Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală Minorităţi şi 
Relatia cu Parlamentul - Directia Minorităti1 Centrul National de Politici si Evaluare în 

. . - . - � ' - ' 

Educaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de 
învăţământ duc la îndeplinire prezenhil ordin. 

Art. 8. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.9. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

BUCUREŞTI 

�OSL\ Nr ................. . 

Data: .Jk . . 9.\�W..�� 



Anexa nr. l la Ordinul Ministrului Educaţiei nr.��=�--"1-'--""""'-"'ivind organizarea simulării Evaluării 
Naţionale pentru absolvenţii clasei a clasei a VIII-a şi simulării probelor scrise ale exa'.menului naţional de 
bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022 

CALENDARUL 

simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al sim).dării probelor 

scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 202� - 2022 

a. Simulare Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 

4 aprilie 2022 Limba şi literatura română'- probă scrisă 

5 aprilie 2022 Matematică-probă scrisă 

6 aprilie 2022 Limba şi literatura maternă,-probă seri.să 

14 aprilie 2022 Afişarea rezultatelor 

b. Simulare probe scrise ale examenului naţional de bacalaureat 

28 martie 2022 

29 martie 2022 

3 O martie 2022 

31 martie 2022 

14 âprilie'.2022 

Proba E) a) -probă scrisă-: Limba şi literatura română 

Proba E) c) ·-probă scrisă-proba obligatorie a profilului 

ProbaE) d) -probă scrisă-t proba la alegere a profilului.Şi specializării 

Proba E) b) -prob.a scrisă-Limba şi literatura maternă 

AfiŞarea .rezultatelor - · 

Ca/endarul .si"1ulării Evaluării. lVajionale pentru abso/veh/ii clasei a VIII-a şi al sif11ulării probelor s4rise ale. e,!tu1ie'nulul 
najional de bacalaureat, in anul şcolar 2021 - 2022 

, ' 



Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei nr.,_,O<>f.-"-1"""--""'-'-""""""'- privind organizarea simulării Evaluării 

Naţionale pentru absolvenţii clasei a clasei a VIII-a şi simulării probelor scrise ale examenului naţional de 
bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022 

CONŢINUTURI PENTRU SIMULAREA,_ EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU 
ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a IN ANUL ŞCOLAR 2021 -,2022 

''"''. '"'!'J".' ,, 'li•<fa-i ••
. 
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LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

pentru şcolile şi secţiile cu 
predare în limba maghiară 

MATEMA'UCĂ 

LIMBA ŞI LITERATURA 
MAGHIARĂ MATERNĂ 

LIMBA ŞI LITERATURA 
GERMANĂ MATERNĂ 

LIMBA ŞI LITERA TURA 
RROMANI MA TERNĂ 

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale ipentru absolvenţii' 
clasei a Vili-a, în ah ul şcolar 2021 - 2022, este! valabilă programa 
aprobată prin OME nr. 3237/05.02.2021, din care sunt exceptate 
următoarele conţinufuri: 
Domeniul de conţiifat: Elemente de construcţie: a comunicării , 
• construcţii impersonale; construcţii cu ptonume reflexive;' 

construcţii incidente; 
• realizări propoziţionale ale unor funcţii sintactice: completiva 

directă, corn letiva indirectă şi corn letiva re ozi ională. 
Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii, 
clasei a Vili ca, în anul şcolar 2021 - 2022, este' valabilă programa 
aprobată prin OME, nr. 3237/05.02.2021, din care sunt exceptate 
următoarele conţinuturi: . 
Domeniul de conţinut: Elemente de construcţie a comunicării 
• exprimarea coordonatelor acţiunii - locuţiunea adverbială; 
• exprimarea emo,ţiilor şi a sunetelor din natură - aplicativ: 

inter ·ec ia redicativă. 
Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii , 
clasei a Vlll-a, în anul şcolar 2021 - 2022, este. valabilă programa 
aprobată prin OME nr. 3237/05.02.2021, din care sunt exceptate 
următoarele conţinuturi: 
Domeniul de conţinut: i\lgebră 
Subdomeniul: Funcţîi 
• Reprezentarea şi'interpretarea unor dependenţe funcţionale prin 

tabele, diagrame Şi grafice 
• Funcţii de forma /:IR�IR, f(x)=ax+b, ,unde 11 şi b sunt 

numere reale, graficul acestor funcţii, reprezentarea şi 
ihterpfoiâr'ea .g()âllietrică ll graficulur acestor furic!iir lecturi ' 
grafice 

· 

Domeniul de COJlţin�t: Geometrie 
Subdomeniul: Corpuri geometrice 
• Perpendicularitat�: plane perpendiculare; unghi diedru, unghi 

plan corespunzător diedrului; unghiul a două plane; teorema 
celor trei perpendiculare 

• Arii şi volume ale unor corpuri geometrice: piramidă regulată (cu 
baza triunghi ecI;ii.lateral. sau pătrat), prismă dreaptă (cu baza 
triun hi echilateral sau ătrat 

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii 
clasei a VIII-a, în ariul şcolar 2021 - 2022, este •valabilă programa 
a rabată rin OME nr. 3237/05.02.2021. 
Pentru simularea probe.lor Evafoării Naţionale pentru absolvenţii 
clasei

. 
a Vili-a, în anul şcolar 2021 -, 2022, este ,valabilă programa 

a rabată rin OME nr.3237/05.02.2021. 



An�xa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. , O , W2l. privind organizarea simulării Evaluării 
Naţionale pentru absolventii clasei a clasei a VIII�a ş1 a simulării probelor scrise ale eXamenului naţional de 
bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022 

. 

r��îil���"tjT���m�f��î ������\1t�i�$����������,:�;��lît���)��llifâli1�����f��?����� 
LIMBA ŞI LITERA TURA Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii 

SÂRBĂ MATERNĂ clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa 
anrobată prin OME 'nr. 3237/05.02.2021. 

LIMBA ŞI LITERATURA 
SLOVACĂ MA TERNĂ 

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale, pentru absolvenţii 
clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa 
anrobată prin OME hr. 3237/05.02.2021. • • 

LIMBA ŞI LITERA TURA 
Pentru simularea rrobelor Evaluării Naţionale; pentru absolvenţii 

UCRAINEANĂ MATERNĂ clasei a Vlll-a, în !\nul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa 
aorobată prin OME nr. 3237/05.02.2021 

• 

, 

LIMBA ŞI LITERA TURA 
ITALIANĂ MATERNĂ 

LIMBA ŞI LITERA TURA 
CROATĂ MATERNĂ 

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale• pentru absolvenţii 
clasei a VIII-a, în apui şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa 
aorobată prin OME nr. 3237/05.02.2021. 

· 
• 

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii 
clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022, este. valabilă programa 
.aorobată prin OME ilr. 3237/05.02.2021. 

' 



Anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. privind organizarea sitnulării Evaluării 
Naţionale pentru absolvenţii clasei a clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de 
bacalaureat! in anul şcolar 2021 - 2022 

CONŢINUTURI PENTRU SIMULAREA P�OBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI 
NAŢIONAL DE BACALAUREAT.IN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

MATEMATICĂ 
programa M_mate-info 

MATEMATICĂ 
programa M_şt-nat 

MATEMATICĂ 
programa M_jehnologic 

MATEMATICĂ 
programa M_pedagogic 

·.",; 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă program.a aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2020-;- 2021, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.20211 din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:' 
Inele şi corpuri . . 

• Inel, exemple: inele numerice ( Z, Q, IR, <C ), z„, inele de 
matrice 

• Corp, exemple: corpuri numerice (<QI, IR, <C ), Z P, p prim 
• Morfisme de inele şi corpuri 

Integrala definită . 

• Calculul integralelor de forma l��:�dx , gradQ:0:4 prin 

metoda desccim unerii .în fracţii sim le 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2020 -:- 2021, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi: 
Inele şi corpuri 

• Inel, exemple: inele numerice ( Z, <QI, R, <C ), z„, inele de 
matrice 

• Corp, exemple: corpuri numerice ( tQ, fi:, <C ), Z P, p prim 
Integrala definită 

b P(x) 
• .Cal.eului integralelor de forma �(J(x) d� , grad.Q:o:4 prin 

metoda descoit\ tinerii în frac ii sim le 
Pentru simularea probelor scrise· ale . . examen.ul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2020 - 2021, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.022021,din care sunt exceptate următoarele conţinuturi: 
Inele şi corpuri 

• Inel, exem piei inele numerice ( Z, tQ, JR , <C ), Z 11 
• Corp, exempl�: corpuri numerice ( <QI, JR, <C ), z P, p prim 

Integrala definită 
b P(x) 

. 
• Calculul integralelor de forma [Q(x)dx, gradQ:s:2 

Pe.ntru · simularea rrobel.or scrise ale examo;nului naţional de 
bacalaureat, în anur şcolar 2021 - 2021, este valabila programa 
aprobată prin OME nr. 3237/05.02.2021, din care sunt exceptate 
următoarele conJinuttlri: 
Sisteme de ecuaţii liniare 

• Matrice inversabile din .M,, (JR) , n = 2,3 . Ecuaţii 11).!llti,t;$'�Je�� 

• Metoda Cr
.
amer de rezolvare a sistemelor nniacl 6.:'i�rmu.'ft'J{ \ 

necunoscute ' ; f � r:·,:c:.1 � \ 



Anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Educaţiei nr .. --"'"""--'-"'""'-'-""'-'-"""""'=privind organizan�a si1nulării Evaluării 
Naţionale pentru absolvenţii clasei a clasei a VIII-a ş a_ simulării probelor scrise ale examenului naţional de 
bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022 

ISTORIE 

LIMBA ŞI LITERA TURA 
MAGHlARĂ MA TERNĂ 

LIMBA ŞI LITERA TURA 
ITALIANĂ MATERNĂ 

LIMBA ŞI LITERATURA 
GERMANĂ MATERNĂ 

LIMBA ŞI LITERA TURA 
CROATĂ MA TERNĂ 

LIMBA ŞI LITERA TURA 
SÂRBĂ MA TERNĂ 

LIMBA ŞI LITERATURA 
SLOVACĂ MATERNĂ 

Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021, cu excepţia următoarei secvenţe: 
„D. RELAŢHLE INTERNAŢIONALE 
I. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi \a 
începuturile modernităţii. 
2. România şi concertul european; de la „criza. orientală" la marile 
alianţe ale secolului XX - cu excepţia aspectelor referitoare la faptele 
istorice desfăşurate după 1920 din acest continui." 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 --' 2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. 

· 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţ.ional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 --' 2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021 .: 
Pentru simularel! probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 _J 2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237105.02.2021. • 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237105.02.202 l. 
Pe.ntru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 -02022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 -2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. · : 

Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, LIMBA ŞI LITERATURA . · · 
UCRAINEANĂ MA TERNĂ . în anul şcolar 2021 -'2022, este valabilă programa: aprobată prin OME 

nr. 3237/05.02.2021. 
. . . . . LIMBAŞI LITERATURA 

TURCĂ MATERNĂ 

BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI 
ANIMALĂ 

ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE 
UMANĂ, GENETICĂ ŞI 
ECOLOGIE UMANĂ 

FIZICĂ 

CHIMIE 

Pentru· simularea probelor scrise ale examenu I �naţional de bacalaureat, 
· în anul şcolar 2021 -.2022, este valabilă programa aprobată prin OME 

nr. 3237/05.02.2021. . · Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 -2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. : 

· 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţipnal de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 -2022, este valabilă programa; aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. . 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 -2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. . ·· 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 - �022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. · 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 

INFORMATICĂ în anul şcolar 2021-2022, este valabilă programa•aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. . ! ,,,.'.::0Vi/i""";:"< 



Anexa nr. 3 Ia Ordinul Ministrului Educa(iei nr. privind organizarea simulării Evaluării 
Naţionale pentru absolvenţii clasei a clasei a VJIJ-a ş" a simulării probelor scrise ale eXamenului naţional de· 
bacalaureat, în anul şcolar 2021 -2022 

LOGICĂ, ARGUMENT ARE 
ŞI COMUNICARE 

PSIHOLOGIE 

SOCIOLOGIE 

ECONOMIE 

FILOSOFIE 

·-;mfl:�ltl\������Jt�}t��i���ţ������J 
în anul şcolar 2021 :- 2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. 

· · 

Pentru simularea pr9belor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021 ;.. 2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. 
Pentru simularea probelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2021.:_2022, este valabilă programa aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021. 

· 

Pentru simularea prqbelor scrise ale examenul naţional de bacalaureat, 
în anul şcolar 2020 - 2021, este valabilă prograrria aprobată prin OME 
nr. 3237/05.02.2021, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:· 

• Teorii politice moderne şi contemporane; 
Cunoaşterea: 
• Forme de cunoaştere şi tipuri de adevăr; 
• Adevăr i eroare. 




