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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

19 martie 2021 

√  Ordinul nr. 3499/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 

3.449/2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-

a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-

2021, publicat în M.Of. nr. 278 din 19 martie 2021 

→ Ordinul ministrului educației nr. 3.449/2021 privind organizarea simulării evaluării 

naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național 

de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021, se modifică după cum urmează: 

1. Art. 2 va avea următorul cuprins: 

Articolul 2 

(1) Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a 

și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021, 

prevăzut în anexa nr. 1. 

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în unitățile de învățământ din localitățile în 

care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare sau egală de/cu 6/1.000 de locuitori 

se pot organiza simulări ale examenelor naționale, cu prezență fizică, după încetarea măsurilor 

de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele școlare, nu mai târziu de 15 

mai 2021. 

(3) În situația menționată la alin. (2), subiectele vor fi elaborate la nivelul 

inspectoratelor școlare. 

2. Art. 5 va avea următorul cuprins: 

Articolul 5 

(1) Desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a 

simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021, se 

realizează în baza unei proceduri, care va fi comunicată inspectoratelor școlare județene/al 

municipiului București. 

(2) Unitățile de învățământ pot decide, în funcție de infrastructură, ca, în zilele în care 

se organizează simulări ale examenelor naționale, activitatea celorlalte clase să se desfășoare 
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online, indiferent de scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor valabil în zilele 

respective. 

→ Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația 

cu Parlamentul, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de 

învățământ duc la îndeplinire prevederile Ordinului.  

 

√ Ordinul nr. 6.675/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

orașul Tăuții-Măgherăuș și localitățile aparținătoare Băița, Nistru, Bușag, Merișor, Bozânta 

Mare și Ulmoasa, județul Maramureș, publicat în  M.Of. nr. 279 din 19 martie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.03.2021, ora 

18,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 26.03.2021, ora 18,00, pentru orașul Tăuții-

Măgherăuș și localitățile aparținătoare Băița, Nistru, Bușag, Merișor, Bozânta Mare și 

Ulmoasa, județul Maramureș, măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului pentru 

Situații de Urgență nr. 6.494/2021 și prelungită prin Ordinul șefului Departamentului pentru 

Situații de Urgență nr. 6.617/2021. 

 

√ Ordinul nr. 6.676/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Tunari, 

cu satele aparținătoare Tunari și Dimieni, județul Ilfov, publicat în  M.Of. nr. 279 din 19 

martie 2021 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.03.2021, ora 22,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 2.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Tunari, cu 

satele aparținătoare Tunari și Dimieni, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 6.677/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Popești-

Leordeni, județul Ilfov, publicat în  M.Of. nr. 279 din 19 martie 2021 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.03.2021, ora 22,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 2.04.2021 ora 22,00, pentru orașul Popești-

Leordeni, județul Ilfov. 


