
 

 

 

Ordin nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat 2014  

Calendarul examenului de bacalaureat 2015 

Examenul de bacalaureat 2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia 

de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin 

OMECTS nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 

25.01.2011. 

 

Art.3. - (1) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de 

bacalaureat în sesiunile anului 2014 este cea aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei 

disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011. 

Lista disciplinelor la care candidatii susţin examenul de bacalaureat 2015  

(2) Se aprobă programele de bacalaureat pentru evaluarea competențelor 

digitale, pentru limba și literatura română și pentru limba și literatura slovacă 

maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2014, 

prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.   

Programa de examen pentru limba si literatura italiana materna - Bacalaureat 

2015 

Programa de examen pentru evaluarea competențelor digitale (proba D) - 

Bacalaureat 2015 

Programa de examen pentru limba şi lit. română (profil real, tehnologic, 

vocaţional - cu excepţia profilului pedagogic) - Bacalaureat 2015 

 (3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, 

chimie, logică, argumentare și comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 

2015, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului 

de bacalaureat național - 2014. 

Programa de examen pentru disciplina MATEMATICĂ - Bacalaureat 2015 

Programa de examen pentru disciplina FIZICĂ - Bacalaureat 2015 

Programa de examen pentru disciplina CHIMIE - Bacalaureat 2015 

 (4) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât 

cele menționate la alin.(2) și (3), respectiv BIOLOGIE, LIMBA ENGLEZĂ, 

http://www.cnplesoianu.ro/bacalaureat/O%20R%20D%20I%20N%20–%20%20Bacalaureat%20National%20–%202015.pdf
http://www.cnplesoianu.ro/bacalaureat/O%20R%20D%20I%20N%20–%20%20Bacalaureat%20National%20–%202015.pdf
http://www.cnplesoianu.ro/bacalaureat/C%20A%20L%20E%20N%20D%20A%20R%20U%20L%20Examenului%20de%20Bacalaureat%20National%20–%202015.pdf
http://www.cnlr.ro/download.php?f=resurse/2013%20Bacalaureat/Anexa_2_Metodologia_bacalaureat_2011.pdf
http://www.cnlr.ro/download.php?f=resurse/2013%20Bacalaureat/Anexa_2_Metodologia_bacalaureat_2011.pdf
http://www.isjbn.ro/upimg/Anexa_1_LISTA_DISCIPLINELOR_2011.pdf
http://www.cnplesoianu.ro/bacalaureat/Anexa_2_programa_Italiana_bac_2015.pdf
http://www.cnplesoianu.ro/bacalaureat/Anexa_2_programa_Italiana_bac_2015.pdf
http://www.cnlr.ro/download.php?f=resurse/2014%20Bacalaureat/Programa_bac_2013_D_Evaluarea_competentelor_digitale.doc
http://www.cnlr.ro/download.php?f=resurse/2014%20Bacalaureat/Programa_bac_2013_D_Evaluarea_competentelor_digitale.doc
http://www.cnlr.ro/download.php?f=resurse/2014%20Bacalaureat/Programa_LRO_BAC_%20real_2014.doc
http://www.cnlr.ro/download.php?f=resurse/2014%20Bacalaureat/Programa_LRO_BAC_%20real_2014.doc
http://www.cnplesoianu.ro/bacalaureat/Anexa_2_Programa_Matematica_bac_2015_site.pdf
http://www.cnlr.ro/download.php?f=resurse/2013%20Bacalaureat/prog_Bac_2013_Fizica.pdf
http://www.cnlr.ro/download.php?f=resurse/2013%20Bacalaureat/Progr_bac_2013_Chimie.pdf


LIMBA FRANCEZĂ, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele aprobate prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010. 

 

Anexa 2 - Programele pentru disciplinele examenului de Bacalaureat 2011  

 

 SUBIECTE: 

Subiecte Bacalaureat 2014 

Modele de subiecte - Bacalaureat 2012 

Subiecte Bacalaureat 2011 

Subiecte Bacalaureat 2010 

 

 

 

http://www.isjbn.ro/upimg/PROGRAME_BACALAUREAT_2011.zip
http://subiecte2014.edu.ro/2014/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/
http://subiecte2012.edu.ro/2012/bacalaureat/modeledesubiecte/
http://subiecte2011.edu.ro/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/
http://subiecte2010.edu.ro/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/

