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Nr. 8937/05.05.2021 

        AVIZAT,                                             

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

     IONEL PUȘCAȘ  

 
Metodologia de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă pentru anul şcolar 2021-2022 în Municipiul Bucureşti, emisă în baza 
OMEC nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările și 

completările ulterioare  

 

 
Cap. 1. Dispoziţii generale (extras din ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu 
modificările și completările ulterioare - anexa 4) 

 
 
Art. 1. (1) Pentru admiterea în clasa a IX-a, în învăţământul liceal de stat, la clase cu 
predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru anul şcolar 2021 - 2022, proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru candidaţii care nu au studiat în 
gimnaziu limba maternă respectivă constă într-o probă orală susţinută on-line. 
    (2) a) Elevii care se vor înscrie pentru susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor 
de limbă maternă o pot susține astfel: 
a) La domiciliul candidatului când acesta dispune de dispozitivele necesare (audio-video: 
smartphone, tabletă, laptop etc.) în vederea susţinerii on-line a probei.  
b) În situaţia în care candidații nu dispun de mijloace tehnice, la cererea acestora, unitatea 
de învățământ de provenienţă le va asigura, în regim de custodie, echipamentele necesare 
susţinerii probei la domiciliu. 
c) Susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se poate face și la 
unitatea de învățământ de proveniență. 
    (3) Proba se va organiza on-line, de către o unitate de învăţământ liceal desemnată 
de inspectoratul şcolar, conform unei proceduri elaborate şi anunţate de către 
inspectoratul şcolar până la data de 10 mai 2021. 
    (4) Tematica probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va respecta 
programa pentru Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a la limba maternă 
respectivă, aprobată pentru anul şcolar curent. 
    (5) Aprecierea probei on-line menţionate la alin. (1) se face cu note. 
    (6) La probele orale nu se admit contestaţii. 
    (7) În situaţia în care candidatul a obţinut la evaluare cel puţin nota 5, 
secretariatul şcolii care a organizat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 
va trece nota obţinută în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica "nota obţinută la 
limba şi literatura maternă la evaluarea naţională", specificând limba maternă la care a 
fost susţinută proba. 
    (8) Directorul unităţii de învăţământ care a coordonat organizarea probei on-line va 
confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei şi va transmite şcolilor de 
provenienţă ale candidaţilor fişele de înscriere în care este specificată nota obţinută la 
limba maternă. 
    (9) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu 
va fi inclusă în calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare. 
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    (10) În situaţia în care candidatul a obţinut o notă mai mică decât 5, se consideră că 
el nu a promovat proba şi nu va putea fi înscris la clasa cu predare în limba maternă 
respectivă. 
    (11) În vederea admiterii în clasa a IX-a, candidaţii care au susţinut proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă on-line, indiferent dacă au promovat-o sau nu, 
îşi vor completa fişa de opţiuni, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 
    Art. 2. Rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se afişează 
la avizierul/site-ul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba, în perioada 
prevăzută de calendarul admiterii. 
    Art. 3. Rezultatele obţinute de candidaţi la proba de limbă maternă vor fi 
recunoscute în orice judeţ/municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie 
pentru repartizarea computerizată. 
 
 

Cap.2. Susţinerea probelor de verificarea cunoştinţelor de limbă maternal (extras 

din ordinul OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare 

- anexa 1)  
 

Art. 1. (1)  Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform prevederilor 

din Anexa 6 la ordinul OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările și completările 

ulterioare, se desfăşoară în perioada 07 – 14 iunie 2021. 

(2)   Probele de verificare a cunoştinţelor de maternă se desfăşoară în perioada 15 - 18 

iunie 2021. 

(3)   Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de maternă 18 
iunie 2021. 

(4)   În etapele procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 

2021-2022, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaților: 

numele, inițiala/inițalele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată 

(coduri individuale). 

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 28 iunie – 02 iulie 2021. 

(2)  Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, 

până la data de 02 iulie 2021. 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. 
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Art. 3 (1) Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de 

Admitere, într-un fişier separat, până la data de 13 iulie 2021, lista candidaţilor care au 

promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

(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 2021-2022 

 

Calendarul probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în Municipiul 
Bucureşti, pentru anul şcolar 2021-2022 este prevăzut în Anexele 1 și 2, care fac parte 
integrată din prezenta metodologie. 

 

Cap. 4.  Stabilirea mediei la evaluarea națională luând în calcul și rezultatul la 
proba de limbă și literatură maternă (ordinul OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu 
modificările și completările ulterioare) 

 

Art.1. (1) Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut 

evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea 

mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură 

maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează 

o declarație, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3, semnată de părinte sau 

reprezentantul legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării 

computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în 

perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la 

evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, 

nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare 

în limbile minorităților naționale. 

(2) În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria 

curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022, părinții sau reprezentanții legali ai 

candidaților prevăzuți la alin. (1) pot solicita, în scris, stabilirea mediei la evaluarea 

națională luând în calcul și rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. 

(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 
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Art. 1, alin. (9) din ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020 - anexa 6, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Admiterea în învăţământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022 se face în baza 
prevederilor OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare.  
 
 
 
IMPORTANT PENTRU AFIȘARE! 

Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în 
cadrul admiterii în învățământul liceal sunt:  
 

 codul individual alocat candidatului;  

 județul de proveniență;  

 școala de proveniență;  

 limba maternă;  

 nota obținută.  

 

IMPORTANT!  

Pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a 

candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de 

învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în 

vederea planificării accesului în unitatea de învățământ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte Comisia Municipală de 
Admitere, 

   Inspector Şcolar General Adjunct,                    
        BENTZ TEODORA 
 

                                           
Secretar al comisiei, 

Inspector școlar pentru minorități, 
Alexandrina Peter 
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Anexa 1 
 

Prima etapă 
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 

2021-2022 
 
 

 
 
 

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limba 
maternă: 
 

 07 - 14 iunie 2021 

Data desfăşurării probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă: 

 16 iunie 2021, ora 9.00 
Centrul unde se susţin probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă: 

 Colegiul German Goethe, sector 1 

18 iunie 2021 - Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor 
de limbă maternă. 

28 iunie - 02 iulie 2021 - Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la 
unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor 
de limbă maternă.  

02 iulie 2021 - Depunerea de către candidaţii care au participat la probele 
de verificarea cunoştinţelor de limbă maternă a anexelor fişelor de înscriere 
la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite. 

13 iulie 2021- Transmiterea. în format electronic, către Centrul Naţional de 
Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă. 
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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 2021 - 2022 

 
 
 

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează verificarea cunoştinţelor 

de limbă matenă. 
 29 iulie 2021 

Data desfăşurării probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă: 
 30 iulie 2021, ora 9.00  

 

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă. 

 02 august 2021 
 
Centrul unde se susţin probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă: 

 Colegiul German Goethe, sector 1 
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ANEXA 3 - DECLARAŢIE (ANEXA nr. 5 la OMEC nr. 5457/31.08.2020) 

 

DECLARAȚIE 

Subsemnata/Subsemnatul …………………………………………….., având domiciliul în localitatea 

……………………, posesoare/posesor a/al cărții de identitate seria…….., nr. ……………………., 

părinte/reprezentant legal al elevei/elevului ……………………………………………………………., 

absolventă/absolvent a/al clasei ……………… cu predare în limba ……………………………………………, de 

la ……………………………………………………………………………………………..……………………., cunoscând 

prevederile art. 6 alin. (1) *) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5457/31.08.2021  

privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 

2021-2022*, declar pe propria răspundere că, în vederea repartizării computerizate pentru 

admiterea în învățământul liceal, în anul școlar 2021-2022, la stabilirea mediei la evaluarea 

națională nu se va lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.  

● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de 

învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului.  

● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de 

învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul școlarizării.  

Localitatea …………………………..  

Data …………………………………  

Părinte/Reprezentant legal  

…………………………………………. (numele și prenumele)  

…………………………………………. (semnătura)  

Elev  

…………………………………………. (numele și prenumele)  

…………………………………………. (semnătura) 

 

  

*)„Art.6 (1) Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea 

națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională 

fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții 

legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte 

integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentantul legal și de candidat, care însoțește fișa 

de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de 

proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la 

evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați 

computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.” 


