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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.242/2022

privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2023

În conformitate cu: 

— prevederile art. 77 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

— Referatul de aprobare nr. 169/DGIP din 9.02.2023,

în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. I. — Ordinul ministrului educației nr. 5.242/2022

privind organizarea și desfășurarea examenului național de

bacalaureat — 2023, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 873 din 5 septembrie 2022, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi

alineate, alin. (2

1

) și (2

2

), cu următorul cuprins: 

„(2

1

) Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în

situații justificate, prin derogare de la prevederile art. 7 și 8 din

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de

bacalaureat — 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației,

cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind

organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat —

2011, cu modificările ulterioare, numirea, în calitate de

președinte al comisiei de bacalaureat județene/Comisiei de

bacalaureat a municipiului București, a unui membru al

consiliului de administrație.

(2

2

) În situații justificate, la solicitarea inspectoratelor școlare

județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Comisia

Națională de Bacalaureat poate aproba, prin derogare de la

prevederile art. 10 alin. (1) din Metodologia de organizare și

desfășurare a examenului de bacalaureat — 2011, aprobată prin

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului

nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului

de bacalaureat — 2011, cu modificările ulterioare, un număr mai

mare de vicepreședinți/secretari/membri în comisia de

bacalaureat județeană/Comisia de bacalaureat a municipiului

București.”

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alin. (2

1

), cu următorul cuprins: 

„(2

1

) În cazul în care există unități de învățământ liceal în

cadrul cărora funcționează clase cu specializări/calificări

autorizate să funcționeze provizoriu, unice la nivel național,

elevii din aceste clase vor fi arondați de către inspectoratul

școlar, cu acordul Comisiei Naționale de Bacalaureat, la unități

de învățământ liceal care au acreditat profilul/domeniul de

pregătire pentru specializările/calificările respective, din județ

sau din alte județe/municipiul București, după caz.”

3. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face

parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. II. — Direcția generală învățământ preuniversitar,

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția

generală minorități și relația cu Parlamentul — Direcția

minorități, Direcția generală economică, inspectoratele școlare

județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și

unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

Ministrul educației,

Ligia Deca

București, 5 aprilie 2023.

Nr. 3.930.



ANEXĂ 
(Anexa la Ordinul nr. 5.242/2022)

C A L E N D A R U L  

examenului național de bacalaureat — 2023 

Sesiunea iunie—iulie 2023

29 mai—7 iunie 2023 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

2 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

12—14 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

14—15 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

14—16 iunie 2023 Evaluarea competențelor digitale — proba D

19—21 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

26 iunie 2023 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

27 iunie 2023 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

28 iunie 2023 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

29 iunie 2023 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

3 iulie 2023

Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în

intervalul orar 12.00—18.00

4—6 iulie 2023 Rezolvarea contestațiilor

7 iulie 2023 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august 2023 

17—24 iulie 2023

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au

promovat examenele de corigențe

7—8 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

8 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

9 august 2023 Evaluarea competențelor digitale — proba D

10—11 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

16 august 2023 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

17 august 2023 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

18 august 2023 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

21 august 2023 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

25 august 2023

Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor

(orele 12.00—18.00)

26—28 august 2023 Rezolvarea contestațiilor

29 august 2023 Afișarea rezultatelor finale 

N O T Ă:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă,

Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații justificate și dovedite, înscrierea candidaților în afara perioadei

prevăzute, precum și prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de

evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.
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