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Nr. 3394/18.02.2019 
 

 
AVIZAT,                                             
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
IOANA MIHAELA NEACȘU  
 
 
 

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă pentru anul şcolar 2019-2020 în Municipiul Bucureşti, emisă în baza 
ordinului MECTS nr. 4802/31.08.2010 şi OMEN nr. 4829/30.08.2018, privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat şi OMEN nr. 
5031 din 04.09.2018 privind organizarea, desfăşurarea și calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat și în învăţământul dual 
anul şcolar 2019-2020 

 
 
Cap. 1. Dispoziţii generale (extras din ordinul MECTS nr.4802/31.08.2010 - (anexa I) 
 
 

Art. 10. (1) Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor 
organiza o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu 
au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă. Proba se va organiza dupa o metodologie 
care va fi anunţată de către fiecare inspectorat şcolar, pâna la data de 1 martie a anului în 
care se organizează admiterea. 
(2)  Aprecierea probei menţionate la alin (1) se face cu note în situaţia în care candidatul a 
obţinut la proba cel puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de 
verificarea cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută de candidat în anexa la fişa 
de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la 
evaluarea naţională"; se va specifica şi limba maternă la care a fost susţinută proba. 
Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătura 
şi stampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere. 
(3)  Nota obţinută la proba de verificarea cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în 
calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art 5, alin.(2). 
(4)  În situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de limba 
maternă, o nota mai mica decât 5, se consideră că, el nu a promovat proba respectivă, iar 
secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de 
înscriere, fără a completa rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la 
evaluarea naţională" şi fără a modifica în alt mod anexa fişei. în acest caz, candidatul nu va 
putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă respectivă. 
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(5)  Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, 
indiferent dacă au promovat-o sau nu, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de 
provenienţă, în perioada prevăzuta de calendarul admiterii. 

(6)  Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne 
diferite la rubrica "nota obţinută la limba şi literatura materna la evaluarea naţională" 
(una dintre ele fiind, eventual, limba maternă în care a studiat disciplinele la gimnaziu). 
(7)  Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor, care au studiat în limba 
maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba şi literatura maternă respectivă, 
nu mai trebuie să susţină proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Ei vor 
completa fişele cu opţiuni în perioada specificată de calendar, la şcolile generale de 
provenienţa. Şcolile generale de provenienţă a acestor candidaţi vor completa, în fişa de 
înscriere, notele obţinute de aceştia la Evaluarea Naţională pentru proba de limbă şi 
literatura maternă. 
(8)  Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale decât acei 
candidaţi care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba 
respectivă, sau care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă. 
(9)  Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea 
naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la 
evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În 
acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, 
semnată de părinte sau reprezentant legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în 
vederea repartizării computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei 
la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, 
nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale. (conform art. 6 din OMEN nr. 4829/30.08.2018)  
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Cap.2. Susţinerea probelor de verificarea cunoştinţelor de limbă materna (extras 

din ordinul MECTS nr.4802/31.08.2010- anexa I şi ordinul OMEN nr. 
4829/30.08.2018 şi OMEN nr. 5031 din 04.09.2018  anexa I și II 

 

Art. 1. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor 
de limba maternă sau de limbă modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 13 mai- 14 
mai 2019. 
(2)  Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară 
în perioada 15 mai - 17 mai 2019. 
(3)  Organizarea acestor probe se face conform Art. 10 din OMECTS nr.4802/31.08.2010 și 
prevederilor OMEN nr. 4829/30.08.2018 şi OMEN nr. 5031 din 04.09.2018  anexa I și II. 
(4)  Probele de verificare a cunoştinţelor de limba maternă se organizează la centrele 
stabilite de comisia de admitere a municipiului Bucureşti. Candidaţii declaraţi admişi la 
aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ/municipiu care 
organizează clase cu predare în limba minorităţilor. 
(5)  Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate în data de 20 mai  2019, la 
unităţile şcolare care au organizat probele. în aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun 
eventualele contestaţii, acolo unde, potrivit Anexei nr.1, este prevăzut acest lucru. 
Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 24 mai 2019. 
(6) În data de 24 mai  2019, după afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modenă sau maternă, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele 
candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, media de 
admitere a candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă, este transmis electronic şi în scris Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti. 

Art.2. ( 1) Candidaţii care au participt la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă, primesc, de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de înscriere 
completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă, în data de 27 mai – 29 mai 2019. 

(2) Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la 
data de 4 iunie 2019. Anexele completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de 
înscriere. 
(3) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limba 
maternă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul 
de înscriere la care este arondată şcoala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada 
prevăzută de calendarul admiterii, şi participă la repartizarea computerizată. 
Art. 3 (1) Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de 
Admitere, într-un fişier separat, până la data de 5 iunie 2019, lista candidaţilor care au 
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 
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(2) Listele menţionate la alin. (1), precum şi cele menţionate la Art. 3, alin.(1) cuprind: 
numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala 
şi judeţul de provenienţă, limba maternă la care a susţinut testul şi nota obţinută. 
(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului National de Admitere, răspunde 
preşedintele Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti. 

 
 
 

Cap. 3 Calendarul probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în 
Municipiul Bucureşti, pentru anul şcolar 2019-2020 

Calendarul probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în Municipiul Bucureşti, 
pentru anul şcolar 2019-2020 este prevăzut în anexele 1 și 2, care fac parte integrată din 
prezenta metodologie. 
 
Admiterea în învăţământul liceal de stat în anul școlar 2019-2020 se face în baza 
OMEN nr. 4829/30.08.2018 și admiterea în învăţământul profesional de stat și în 
învăţământul dual în anul școlar 2018-2019 se face în baza OMEN nr. 5031 din 
04.09.2018 . 
 
 
 
 
 
Preşedinte Comisie Municipale de Admitere,      Inspector școlar pentru minorități 
  Inspector Şcolar General Adjunct,                 Alexandrina Peter 
     Liliana Maria Toderiuc  
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Anexa 1 
Prima etapa 

de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, 
precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pâna la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020 
 

Data desfăşurării probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă: 

• 15 mai 2019, ora 9.00 

Centrele unde se susţin probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă: 

• Limba maternă germană - Colegiul German Goethe 
• Limba maternă maghiară - Liceul T eoretic" Ady Endre 
• Limba maternă italiană - Liceul Teoretic "Dante Alighieri" 

20 mai 2019 - Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă. 
Ora 10.00 - Afişarea rezultatelor la probele de verificarea cunoştinţelor de limbă maternă.  
Ora 14.00 -18.00 - Depunerea contestaţilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru. 
24 mai 2019 - Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă. 

Ora 12.00 - Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificarea 
cunoştinţelor de limbă maternă. 
Ora 14.00 - Transmiterea către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti a listelor cu 
rezultatele finale la probele de verificarea cunoştinţelor de limbă maternă. 

27 - 29 mai 2019 - Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii 
au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.  

4 iunie 2019 - Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificarea 
cunoştintţelor de limbă maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ 
gimnazial absolvite. 

5 iunie 2019- Transmiterea. în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei 
candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 
 
 
Preşedinte Comisie Municipale de Admitere, 
  Inspector Școlar General Adjunct  
     Liliana Maria Toderiuc 

Inspector școlar pentru minorități, 
  Alexandrina Peter 
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Anexa 2 

 
A doua etapa 

de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria 
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 

pâna la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 - 2019 
 

24 - 25 iulie 2019 - înscrierea candidaţilor la liceele care organizează verificarea 

cunoştinţelor de limbă matenă. 
26 - 29 iulie 2019 - Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă. 

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

Data desfăşurării probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă: 
•26 iulie 2019, ora 9.00  

 
Centrele unde se susţin probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

Limbă maternă germană - Colegiul German Goethe 
Limbă maternă maghiară - Liceul Teoretic" Ady Endre" 
Limbă maternă italiană - Liceul Teoretic "Dante Alighieri" 

 
 
 
 

Preşedinte Comisie Municipale de Admitere, 
Inspector Şcolar General Adjunct, 
    Liliana Maria Toderiuc  

 
 

Inspector şcolar pentru minorităţi, 

                                         Alexandrina Peter 
 
 

 

 


