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5. O.M.E. nr. 5609/19.11.2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la O.M.E.C.T.S. 

nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la 

examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor 

lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru 

certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor 

lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 

învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul 

examenului de bacalaureat 

6. Anexa nr. 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 5.219/2010 - Lista examenelor cu recunoaştere 

internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care 

pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţeilorlingvistice 

într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului 

liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, anexă la O.M.E. nr. 

5609/19.11.2021 

 

 

 

 

 

 



 

 Organizarea şi desfăşurarea probei 

(1) Art. 5, alin. (1) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023 prevede faptul că „Proba 

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2022-

2023 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se organizează 

în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu 

predare a unei limbi moderne în regim bilingv, prevăzută în anexa nr. 4”. 

(2) În vederea organizării Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru 

admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv (nivel 

lingvistic A2), unitățile de învățământ preuniversitar din judetul Harghita în care 

funcționează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv  sunt 

si centre de examen pentru susținerea probei. 

Centrele din Harghita  Liceul  Pedagogic Benedek Elek si  Liceul Teoretic Tamasi 

Aron din Odorheiu Secuiesc respectiv, Liceul Tehnologic Joannes Kajoni din 

Miercurea Ciuc. 

(3) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se desfășoară în perioada 

prevăzută de Calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023, 

conform metodologiei aflate în anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021- 18 mai 

2022 

(4) Înscrierea candidaților pentru susținerea Probei de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă are loc în perioada prevăzută de Calendarul admiterii în învăţământul 

liceal pentru anul şcolar 2022-2023 - 16 – 17 mai 2022 

(11 – 13 mai 2022 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere 

pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a 

cunoștințelor delimbă modernă sau maternă) 

(5) Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obţinute la 

examene cu recunoaștere internațională și rezultatele obținute la olimpiadele 

naționale vor parcurge doar etapa de înscriere în centrele de examen pentru 

susținerea Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, dat fiind faptul 

că directorul unităţii de învăţământ care a fost centru de examen confirmă, prin 

semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei consemnate în anexa fișei de 

înscriere a candidatului de către secretariatul respectivei unități de învățământ. 

(6) Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obţinute la 

examene cu recunoaștere internațională și rezultatele obținute la olimpiadele 

naționale nu vor susține Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, 

rezultatul lor, respectiv nota 10 obținută conform prevederilor Art. 5, alin. (6) și alin. (7) 

din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, urmând să fie consemnat/inclus în tabelele cu 

rezultatele obținute de ceilalți candidați din centrul de examen în urma susținerii 

probei. 

(7) Candidaților care au promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de 



învățământ cu predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu 

predare în limba modernă în regim bilingv li se pot recunoaște, la cerere, rezultatele 

obținute la limba respectivă și li se echivalează cu nota 10 la Proba de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă. Această prevedere se aplică și candidaților care au 

promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de învățământ din 

străinătate, având ca limbă de predare limba modernă pentru care se organizează 

clase cu predare în limba modernă în regim bilingv. Dovada studierii limbii respective 

la nivel de limbă de predare o constituie, după caz, foaia matricolă sau decizia de 

echivalare a studiilor parcurse în străinătate. 

(8) Potrivit Art. 6, alin. (1) din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, elevul care a 

obținut minimum nota 6 (șase) la Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

este considerat admis. În situația în care candidatul a obținut la proba de verificare cel 

puțin nota 6, secretariatul unității de învățământ la care a fost susținută Proba de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu 

predare a unei limbi moderne în regim bilingv va trece nota obținută de candidat în 

anexa fișei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obținută la proba de limbă modernă 

…”. Se va indica și limba modernă la care s-a susținut proba. Directorul unitații de 

învățământ în care a fost susținută proba va confirma, prin semnătură și ștampilă, 

corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fișei de înscriere.  

Pentru candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la 

examene cu recunoaștere internațională și rezultatele obținute la olimpiadele 

naționale, în anexa fișei de înscriere se va consemna nota 10,00 ca notă obținută de 

candidat. În situația în care candidatul a obținut la Proba de verificare a cunoștințelor 

de limbă modernă o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba 

respectivă, iar secretariatul unitații de învățământ la care s-a desfășurat proba va 

elibera anexa fișei de înscriere fără a completa rubrica „nota obținută la proba de limbă 

modernă” și fără a modifica în alt mod fișa. În acest caz, candidatul nu va putea fi 

înscris la clase cu predare în regim bilingv a limbii moderne respective. 

Recunoaşterea şi echivalarea 

(1)  În conformitate cu prevederile Art. 5, alin. (3) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, 

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 limba modernă. 

(2) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu Proba de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă, 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. În 

situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea 

certificatului/diplomei de către instituția/organizația care administrează examenul, se 

poate recunoaște și echivala și adeverința eliberată de instituția/organizația 

respectivă, însoțită de fișa rezultatelor obținute.  

(3) Art. 5, alin. (5) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 prevede: „Se recunosc şi se 

echivalează numai rezultatele obţinute pentru limbile moderne la examenele 

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, în vigoare 

pentru anul respectiv, în speță, anexa la O.M.E. nr. 5609/19.11.2021. De asemenea, 

se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul 

de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, organizate de instituțiile 

prevăzute în lista menționată, numai pentru limba modernă la care fiecare instituție 

are deja examene prevăzute în listă.  

(4) 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 Art. 5, alin. (6) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, 

primesc nota 10 la Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. (18) Art. 5, 

alin. (7) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 prevede: „Candidaților care, în clasa a VII-a/a 

VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a 

olimpiadei de limba modernă, li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza 

diplomei emise de Ministerul Educației, și li se echivalează cu nota 10 la proba de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu 

predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obținut 

distincția respectivă”. 

ADMITEREA LA CLASELE DE INTENSIV 

(1) În conformitate cu prevederile art. 7 din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, 

la liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne 

în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste 

clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează 

o probă de departajare. 

 (2) Art. 8, alin. (1) din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 prevede că, pentru 

organizarea și desfășurarea probei se constituie o comisie la nivelul unități de 

învățământ formată din profesori de specialitate (care nu au rude/afini până la gradul 

II inclusiv în concurs). Comisia elaborează subiectele, care respectă structura și 

punctajele prevăzute pentru desfășurarea Probei de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim 

bilingv.  

(3) Potrivit art. 9 din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, candidații care au susținut 

și au promovat Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea 

în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor putea opta pentru 

recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost repartizați computerizat, pentru 

clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susține proba, 

dacă au fost admiși la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a 

unei limbi moderne în regim intensiv. 

 

OBSERVAŢIE 

Vă rugăm să încurajaţi elevii care doresc să se înscrie la clasele de intensiv, să 

participe la testarea pentru clasele de bilingv, din data de 18.05.2022. 

 



 

 

 

Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 

C. Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

11 – 13 mai 2022 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru 

elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a 

cunoștințelor delimbă modernă sau maternă 

16 – 17 mai 2022 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

NOTĂ: 

Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor 

obținute 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 circulație internațională pot fi depuse la 

unitatea de învățământ de proveniență până la data de 23 mai 2022. 

18  mai 2022 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă 

23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor 

de limbă modernă sau maternă 

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind 

contestarea probelor) 

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în 

aplicația informatică centralizată 



30 – 31 mai 2022 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la 

unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă 

3 iunie 2022 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale 

candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență 

 


