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  Nr. 9502/10.06.2020 

 

 
 
CĂTRE: Inspectorii de management instituțional ai sectoarelor 1-6 
 
ÎN ATENȚIA: Directorilor unităților de învățământ preuniversitar cu nivel gimnazial 
 
Ref: Precizări privind formatul și modalitatea de transmitere către Comisia de 

Admitere a Municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele 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 în anul școlar 2020-2021 

 
 

 Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, Anexa nr. 1 la 
O.M.E.N. nr. 4948/2019, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea 
etapelor de echivalare și comunicare a rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor 
de limbă modernă în data de 12.06.2020, conducerile unităților de învățământ vor 
transmite către Comisia de Admitere a Municipiului București, până pe 15.06.2020, 
listele cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, 
astfel: 

 în data de 12.06.2020, conducerile unităților de învățământ vor transmite 
inspectoratului școlar de sector, atât în format letric, semnat și parafat cu sigiliul 
unității de învățământ, cât și în format electronic, lista cu rezultatele finale la 
probele 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; 

 până pe 15.06.2020, inspectoratele școlare de sector, prin serviciul „informatizare”, 
vor centraliza listele trimise de unitățile de învățământ din sector și vor 
transmite Comisiei de Admitere a Municipiului București lista cu rezultatele finale la 
probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la nivel de sector. 

Listele cu rezultatele finale la probele 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 vor fi întocmite conform modelului din ANEXA 1 la prezenta adresă, 
cuprinzând următoarele informații: unitatea de învățământ de proveniență a candidatului, 
numele, inițiala și prenumele candidatului, limba modernă echivalată, *modalitatea de 
echivalare/recunoaștere, nota obținută, admis/respins. 

*Modalitatea de echivalare/recunoaștere se va completa ca indice, astfel: 

1 - echivalare cu media aritmetică calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor 
anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă 
pentru care optează elevul 

2 - echivalarea certificatelor/diplomelor obținute la examene cu recunoaștere internațională 
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine 

3 - echivalarea rezultatelor obţinute la olimpiadă națională 
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4 - echivalare în baza Fișei de studiu a unei limbi moderne de circulație internațională 
învățate în context formal/non-formal 

5 - echivalare în urma evaluării portofoliului 

 
Reamintim faptul că nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la 
limba modernă este 6 (șase). 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
 

IONEL PUŞCAŞ 
 

 
Inspector școlar, 

                                                                                   MARIA BUJAN 
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