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CADRUL NORMATIV-LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

 

EXAMENE NAȚIONALE 

 

 Examenul național de evaluare națională – OMEN nr. 4813/29.08.2018 

 Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat – OMEN nr. 4829/30.08. 2018 

 Examenul național de bacalaureat – OMEN nr. 4830/30.08.2018 

 Modele de subiecte –  www.subiecte2019.edu.ro (1 noiembrie 2018 ) – pentru evaluările și  

examenele naționale (clasele a VIII-a și a XII-a ) 

 Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019 –   

OMEN nr. 4461/27.08.2018 

         

CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE 

 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi Regulamentul de organiz

are a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare – aprobate  

prin OMEN nr. 4203/2018. 

 

 ORGANIZAREA  PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

 Structura anului şcolar 2018-2019 - OMEN nr. 3.220/19.02.2018; 

 Planuri-cadru pentru gimnaziu - OMENCS nr. 3590/5.04.2016 – revizuite și completate prin 

OMEN nr. 4221/2018 privind modificarea Anexelor 2-7 ale OMEN nr. 3590/2016, privind 

aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial ; 

 Planuri -cadru de învățământ pentru liceu – www.programe.ise.ro; 

 Programe școlare -  www.programe.ise.ro; 

 ROFUIP – modificat și completat prin OMEN nr. 3027/2018 – modificarea și completarea art. 66 

– privind atributiile catedrelor/comisiilor metodice în elaborarea ofertei CDȘ și selectarea 

auxiliarelor didactice și a mijloacelor de învățământ 

 

OFERTA NAŢIONALĂ PENTRU MANUALE ȘCOLARE, AUXILIARE DIDACTICE 

 

 Catalogul manualelor școlare valabile  în  anul şcolar 2018-2019 (retipăriri cls. I-V și clasele VI-

XII)  poate fi accesat la adresa: www.rocnee.eu  

 Manuale școlare digitale - Manuale școlare - https://www.manuale.edu.ro/ 

 Lista auxiliarelor didactice aprobate de MEN – www.edu.ro (Învățământ preuniversitar) 

 Lista mijloacelor de învățământ aprobate de MEN - www.edu.ro 
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