MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PROCEDURII OPERAŢIONALE I.S.M.B. NR.
4224/20.02.2018 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE
A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

În temeiul Art. 15 din 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, în uz și pentru anul școlar 2017-2018,
Comisia de Admitere a Municipiului București dispune modificarea și completarea Procedurii
operaţionale nr. 4224/20.02.2018 privind organizarea şi desfăşurarea probei de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar
2018-2019 după cum urmează:
1. Art. 8.1.(9) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(9) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea
certificatului/diplomei de către instituția/organizația care administrează examenul respectiv,
părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului poate depune, în perioada 04-11.05.2018,
o adeverință eliberată de respectiva instituție/organizație.”
2. Art. 8.1.(10) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(10) În situațiile menționate la alin. (9), părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului
care a solicitat recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate depune
certificatul/diploma în original la unitatea de învățământ, cel târziu până la data de 11.05.2018,
inclusiv. ”
3. Art. 8.1.(12) se completează cu un al doilea paragraf care va avea următorul cuprins:
„Pentru candidații care au depus certificatul/diploma menționate la art. 3 după încheierea
perioadei de echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională,
respectiv în intervalul 04-11.05.2018, comisia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor va
întocmi un proces verbal distinct (ANEXA 2 la prezenta procedură) pe care unitatea de
învățământ aparținătoare îl va inainta în data de 11.05.2018, până la orele 18.00, Comisiei de
Admitere a Municipiului București.”
4. Art. 8.1.(16) se completează cu un al doilea paragraf care va avea următorul cuprins:
„De asemenea, vor fi înaintate 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 procesele verbale întocmite de comisia de recunoaştere şi echivalare
pentru candidații care au depus certificatul/diploma menționate la art. 3 în intervalul 0411.05.2018.
5. Art. 8.2.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:
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„(2) 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
(a) Solicitarea de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului, pe bază de cerere
scrisă (ANEXA 1), a recunoaşterii şi echivalării 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.
TERMEN: 23-27.04.2018
RĂSPUNDE: conducerea unității de învățământ
(b) Depunerea de copii „conform cu originalul” ale documentelor/certificatelor/diplomelor
obținute, în vederea recunoaşterii şi echivalării
TERMEN: 23-11.05.2018
RĂSPUNDE: conducerea unității de învățământ”
6. Art. 8.2.(3) se completează și va avea următorul cuprins:
„(3) Analizarea de către membrii comisiei a documentelor/certificatelor/diplomelor depuse
de candidați - ETAPA I
TERMEN: 30.04-03.05.2018
RĂSPUNDE: membrii comisiei de recunoaștere și echivalare”
Analizarea de către membrii comisiei a documentelor/certificatelor/diplomelor depuse de
candidați în perioada 04.05-11.05.2018 - ETAPA a II-a
TERMEN: 04-11.05.2018
RĂSPUNDE: membrii comisiei de recunoaștere și echivalare”
7. Art. 8.2.(4) se completează și va avea următorul cuprins:
„(4) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor
a) Realizarea 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
b) Întocmirea procesului verbal (ANEXA 2) privind recunoașterea și echivalarea, în plenul
comisiei, cu respectarea prevederilor Art. 4 alin. (5) O.M.E.N. nr. 4794/31.08.2017

ETAPA I
TERMEN: 04.05.2018
RĂSPUND: membrii comisiei de recunoaștere și echivalare
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ETAPA II
TERMEN: 11.05.2018
RĂSPUND: membrii comisiei de recunoaștere și echivalare
8. Art. 8.2.(8) se modifică, se completează și va avea următorul cuprins:
„(8) a. 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 cuprinzând informații legate de admitere, an școlar 2018-2019)
TERMEN: 09.05.2018
RĂSPUNDE: secretariatul Comisiei de Admitere a Municipiului București
Transmiterea, de către secretariatul Comisiei de Admitere a Municipiului București, către centrele
de susținere a Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IXa cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, a proceselor
verbale întocmite de comisia de recunoaştere şi echivalare pentru candidații care au depus
certificatul/diploma menționate la art. 3 în intervalul 04-11.05.2018.
TERMEN: 12.05.2018
RĂSPUNDE: secretariatul Comisiei de Admitere a Municipiului București
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