
ADMITERE 2016 - 2017 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI DE 

VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ 

MODERNĂ DIN CADRUL ADMITERII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE 

STAT 



DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 O.M.E.C.Ș. nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional 
de stat pentru anul şcolar 2016-2017 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Învățământului Preuniversitar, aprobat cu nr. 
5115/15.12.2014 

 Nota M.E.C.Ș. nr. 57m/03.04.2015 cu privire la modalitatea 
de aplicare a art. 210 (6) (c) și 210 (8) din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a Învățământului 
Preuniversitar, aprobat cu nr. 5115/15.12.2014 

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii 
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012 

 

 



DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 Anexa IV la O.M.E.C.T.S nr. 4802/31.08.2010, privind 
organizarea si desfășurarea admiterii în învățământul 
liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 

 Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 
anul şcolar 2016-2017, aprobat prin O.M.E.C.Ș. nr. 
5082/31.08.2015 

 O.M.E.C.Ș. nr. 5088/31.08.2015 pentru modificarea 
O.M.E.C.T.S. nr. 5219/2010 privind recunoaşterea şi 
echivalarea rezultatelor obținute la examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea 
competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu 
recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor 
digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice 
într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe 
parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a 
competenţelor digitale, din cadrul examenului de 
bacalaureat 

 



DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 Anexa la O.M.E.C.Ș. nr. 5088/31.08.2015 - Lista 
examenelor cu recunoaştere internaţională pentru 
certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, 
care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de 
evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională studiată pe parcursul 
învăţământului liceal, din cadrul examenului de 
bacalaureat 

 Metodologia de recunoaştere şi echivalare a 
rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere 
internaţională pentru certificarea competenţelor 
lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a 
competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie 
internaţională studiată pe parcursul învăţământului 
liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, Anexa 1 
la O.M.E.C.T.S. nr. 5219/2010 

 



RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE 

 În conformitate cu prevederile Art. 4 alin. (2) din 

O.M.E.C.Ș. nr. 5082/31.08.2015 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal și profesional de stat pentru 

anul şcolar 2016-2017, candidaţii care promovează, 

pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita 

recunoașterea și echivalarea rezultatelor 

obținute la aceste examene cu proba de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în 

clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei 

limbi moderne de circulaţie internaţională. 

 



RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE 

-CUM ȘI ÎN CE CONDIȚII? 

 Conform Art. 4 alin. (3) din O.M.E.C.Ș. nr. 

5082/31.08.2015 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și 

profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, 

recunoașterea și echivalarea rezultatelor 

obținute la aceste examene cu proba de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în 

clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei 

limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la 

cerere, dacă certificatul obținut/diploma 

obținută validează un nivel de competență 

lingvistică egal sau superior nivelului A2, 

corespunzător Cadrului European Comun de 

Referință pentru Limbi.  



RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE 

-CE SE ECHIVALEAZĂ? 

 Art. 4 alin. (4) din O.M.E.C.Ș. nr. 5082/31.08.2015 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal și profesional de stat pentru 
anul şcolar 2016-2017 prevede: „Se recunosc şi se 
echivalează rezultatele obţinute pentru limbile 
moderne, examenele și instituțiile menţionate în Lista 
examenelor cu recunoaştere internaţională pentru 
certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care 
pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a 
competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 
internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, 
din cadrul examenului de bacalaureat, anexă la O.M.E.C.Ș. 
nr. 5088/31.08.2015. De asemenea, se recunosc şi se 
echivalează rezultatele obţinute la examenele care 
conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de 
instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba 
modernă la care fiecare instituție are deja examene 
prevăzute în listă.  

 



RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE 

-ECHIVALARE CU CE? 

 Candidații cărora li se recunosc și li se 

echivalează rezultatele obținute la examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice într-o limbă străină, 

conform prevederilor O.M.E.C.Ș. nr. 

5082/31.08.2015, primesc nota 10 la proba de 

verificare a cunoștințelor de respectiva limbă 

modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu 

program bilingv de predare a acelei limbi 

moderne de circulaţie internaţională. 



RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE 

-CINE ECHIVALEAZĂ? 

 Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor 
obţinute de către elevii din clasa a VIII-a la 
examenele cu recunoaştere internaţională pentru 
certificarea competenţelor lingvistice se 
realizează de către comisia de recunoaştere şi 
echivalare a rezultatelor obţinute la 
examene cu recunoaștere internațională 
pentru certificarea competențelor 
lingvistice în limbi străine cu proba de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă 
pentru admiterea în clasele a IX-a cu program 
bilingv de predare a unei limbi moderne de 
circulaţie internaţională, comisie constituită la 
nivelul unității de învățământ. 



RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE 

- CE DOCUMENTE SUNT NECESARE?  

 Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute 
la examenele cu recunoaştere internaţională, 
părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului 
depune la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere 
scrisă și prezintă certificatul/diploma obținută, în original, 
în perioada prevăzută de procedura ISMB. Serviciul 
„secretariat” al unității de învățământ în care funcţionează 
comisia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor 
obţinute la examene cu recunoaștere internațională 
pentru certificarea competențelor lingvistice în 
limbi străine realizează copii „conform cu originalul” ale 
certificatelor/diplomelor obținute, pe care le depune la 
portofoliul comisiei în vederea recunoaşterii şi echivalării 
acestora cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program 
bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională. 



RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE 

- CUM SE ÎNREGISTREAZĂ REZULTATELE 

ECHIVALĂRII? 

 La încheierea activității, comisia întocmește lista 

cu rezultatele finale ale recunoașterii și 

echivalării rezultatelor obţinute de candidați la 

examene cu recunoaștere internațională pentru 

certificarea competențelor lingvistice în limbi 

străine cu proba de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-

a cu program bilingv de predare a unei limbi 

moderne de circulaţie internaţională, validată 

prin semnătură de membrii comisiei și 

asumată de președinte,  document ce va 

purta parafa unității de învățământ. 



RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE 

-CUM SE COMUNICĂ REZULTATELE 

ECHIVALĂRII? 

 Conducerile unităților de învățământ vor 

transmite inspectoratului școlar de sector, 

atât în format letric, semnat de comisie și 

parafat cu sigiliul unității de învățământ, cât și în 

format electronic, lista cu rezultatele finale ale 

recunoașterii și echivalării rezultatelor obţinute 

de candidați la examene cu recunoaștere 

internațională pentru certificarea competențelor 

lingvistice în limbi străine cu proba de verificare 

a cunoștințelor de limbă modernă pentru 

admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 

predare a unei limbi moderne de circulaţie 

internaţională. 



 

 RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE -

UNDE SE CENTRALIZEAZĂ REZULTATELE 

ECHIVALĂRII? 

  

 Inspectoratele școlare de sector, prin serviciul 

„informatizare”, vor centraliza listele trimise de 

unitățile de învățământ din sector și vor 

transmite lista cu rezultatele finale ale 

recunoașterii și echivalării la nivel de sector 

Comisiei de Admitere a Municipiului 

București. 

 



RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE 

-UNDE AJUNG LISTELE CENTRALIZATE LA 

NIVEL DE MUNICIPIU? 

 Secretariatul Comisiei de Admitere a 

Municipiului București va transmite lista cu 

rezultatele finale ale recunoașterii și 

echivalării la nivel de municipiu în format 

electronic centrelor de susținere a Probei de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

pentru admiterea în clasele a IX-a cu program 

bilingv de predare a unei limbi moderne de 

circulaţie internaţională (nominalizate în 

Broșura I.S.M.B privind Admiterea în 

învățământul liceal și învățământul profesional 

de stat cu durata de trei ani, anul școlar 2016-

2017). 

 



RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE 

-DE CE AJUNG LISTELE ÎN CENTRELE DE 

SUSȚINERE A PROBEI DE VERIFICARE? 
 

 Candidații cărora le-au fost recunoscute și 

echivalate rezultatele obţinute la examene 

cu recunoaștere internațională nu vor susține 

proba de verificare, rezultatul lor, respectiv nota 

10 obținută conform prevederilor Art. 210 (8) din 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Învățământului Preuniversitar, aprobat cu nr. 

5115/15.12.2014, urmând să fie consemnat/inclus 

în tabelele cu rezultatele obținute de ceilalți 

candidați din centru în urma susținerii 

probei. 

 



CE FACE ȘCOALA DUPĂ ETAPA DE 

RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE? 

 Conducerile unităților de învățământ vor elibera 

anexele fişelor de înscriere în vederea 

înscrierii/participării la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă, conform 

calendarului admiterii în învățământul liceal de 

stat pentru anul școlar 2016-2017, tuturor 

candidaților care le solicită, inclusiv celor 

cărora le-au fost recunoscute și echivalate 

rezultatele obţinute la examene cu 

recunoaștere internațională de către comisia 

constituită la nivelul unității de învățământ. 

 



DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE 

A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

 Constituirea comisiei de recunoaştere şi 

echivalare la nivelul unității de învățământ 

 Solicitarea recunoașterii și echivalării și 

depunerea documentelor pentru echivalarea 

rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere 

internațională cu proba de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea 

în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a 

unei limbi moderne de circulaţie internaţională 



DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE 

A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

 Analizarea de către membrii comisiei a 
documentelor/certificatelor/diplomelor depuse de 
candidați 

 Recunoașterea și echivalarea rezultatelor 

 Întocmirea listei cu rezultatele finale ale 
recunoașterii și echivalării rezultatelor obţinute 
de candidați la examene cu recunoaștere 
internațională pentru certificarea competențelor 
lingvistice în limbi străine cu proba de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă pentru 
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 
predare a unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională 



DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE 

A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

 Înaintarea către inspectoratul școlar de 

sector, atât în format letric, cât și în format 

electronic, a listei cu rezultatele finale ale 

recunoașterii și echivalării rezultatelor 

obţinute de candidați la examene cu recunoaștere 

internațională pentru certificarea competențelor 

lingvistice în limbi străine cu proba de verificare 

a cunoștințelor de limbă modernă pentru 

admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 

predare a unei limbi moderne de circulaţie 

internaţională 



DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE 

A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

 Centralizarea de către inspectoratele școlare de 
sector a listelor trimise de unitățile de învățământ din 
sector și transmiterea listei cu rezultatele finale ale 
recunoașterii și echivalării la nivel de sector Comisiei 
de Admitere a Municipiului București 

 Transmiterea, de către secretariatul Comisiei de 
Admitere a Municipiului București a listei cu 
rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării 
la nivel de municipiu, în format electronic, către 
centrele de susținere a Probei de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în 
clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei 
limbi moderne de circulaţie internaţională 
(nominalizate în Broșura I.S.M.B privind Admiterea 
în învățământul liceal și învățământul profesional de 
stat cu durata de trei ani, anul școlar 2016-2017) 

 



DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE 

A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

 Eliberarea de către conducerile unităților de 
învățământ a anexelor fişelor de înscriere 
pentru toți elevii care doresc să se înscrie/să 
participe la probele de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă, inclusiv pentru cei cărora le-
au fost recunoscute și echivalate rezultatele 
obţinute la examene cu recunoaștere 
internațională de către comisia constituită la 
nivelul unității de învățământ -19-20.05.2016 

 Înscrierea tuturor candidaților, inclusiv cei 
cu echivalare, în centrele de susținere a 
probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă - 23-24.05.2016 



DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE 

A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

 Desfășurarea probelor de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă - 25-28.05.2016 

 Afişarea în centre a rezultatelor la probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă - 

30.05.2016 

 Depunerea contestaţiilor - 30.05.2016 

 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii -

31.05.2016 

  Transmiterea de către centre a listelor cu 

rezultatele finale către Comisia de Admitere a 

Municipiului Bucureşti - 31.05.2016 



DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE 

A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de 
către toți candidații, atât cei care au susținut 
proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost 
recunoscute și echivalatele rezultatele obținute la 
examene cu recunoaștere internațională, din 
centrul în care s-au înscris pentru  proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă - 01-
02.06.2016 

 Depunerea anexelor fişelor de înscriere de 
către candidaţii care au fost înscriși ca 
echivalați sau au participat la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă la 
unităţile de învăţământ gimnazial de 
proveniență - 07.06.2016 


