IMPORTANT
INFORMATII PRIVIND:
1. RECUNOASTEREA SI ECHIVALAREA CERTIFICATELOR DE
COMPETENTA LINGVISTICA
2. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBEI DE VERIFICARE A
CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA

(8) Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu
recunoaştere internaţională, părintele/tutorele/reprezentantul legal al
candidatului depune la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere scrisă și
prezintă certificatul/diploma obținută, în original, în perioada prevăzută de
prezenta procedură. Serviciul „secretariat” al unității de învățământ în care
funcţionează comisia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute
la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine realizează copii „conform cu
originalul” ale certificatelor/diplomelor obținute, pe care le depune la
portofoliul comisiei în vederea recunoaşterii şi echivalării acestora 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.
(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 menționată la alin. (8), o adeverință eliberată de
respectiva instituție/organizație.
(5) 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. 4 alin. (5)
O.M.E.N.C.Ș. nr. 5077/31.08.2016, primesc nota 10 la Proba de verificare a
cunoștințelor de respectiva limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a
cu program bilingv de predare a acelei limbi moderne de circulaţie
internaţională.

(17) Conducerile unităților de învățământ vor elibera anexele fişelor de
înscriere în vederea participării la probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă, conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat
pentru anul școlar 2017-2018, tuturor candidaților care le solicită, inclusiv
celor cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obţinute la
examene cu recunoaștere internațională de către comisia constituită la
nivelul unității de învățământ.
(18) Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă are loc în perioada prevăzută de Calendarul admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018.
(19) Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele
obţinute la examene cu recunoaștere internațională vor parcurge și ei
etapa de înscriere în 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.
(21) Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele
obţinute la examene cu recunoaștere internațională nu vor susține proba de
verificare, rezultatul lor, respectiv nota 10 obținută conform prevederilor Art.
4 alin. (5) O.M.E.N.C.Ș. nr. 5077/31.08.2016, urmând să fie
consemnat/inclus în tabelele cu rezultatele obținute de ceilalți candidați
din centru în urma susținerii probei.
(22) Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă din centrele de susținere, depunerea contestaţiilor și afişarea
rezultatelor finale, după contestaţii, se desfășoară în perioada prevăzută de
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 20172018.
(24) Toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei
cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene
cu recunoaștere internațională, vor proceda la ridicarea anexelor fişelor
de înscriere de la centrul în care s-au înscris pentru proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă în perioada prevăzută de Calendarul
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018.

Pentru candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele
obținute la examene cu recunoaștere internațională, 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 cunostințelor de
limbă modernă o nota mai mica decât 6, se consideră că el nu a promovat
proba respectivă. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu
predare în regim bilingv a limbii moderne respective.
(25) Toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei
cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene
cu recunoaștere internațională, vor depune anexele fişelor de înscriere la
unităţile de învăţământ gimnazial de proveniență în perioada prevăzută de
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 20172018.
TERMENE IMPORTANTE:
(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.
(b)
Depunerea
de
copii
„conform
cu
originalul”
ale
documentelor/certificatelor/diplomelor obținute, în vederea recunoaşterii şi
echivalării
TERMEN: 08-12.05.2017
(5) Întocmirea listei cu rezultatele finale ale 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
TERMEN: 16.05.2017

(10) Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă
TERMEN: 22-23.05.2017
(11) Desfășurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
TERMEN: 24-27.05.2017
(12) Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă
TERMEN: 29.05.2017
(13) Depunerea contestaţiilor
TERMEN: 29.05.2017
(14) Rezolvarea contestaţiilor și afişarea rezultatelor finale, după contestaţii
TERMEN: 31.05.2017
(16) Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei
care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și
echivalatele rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională,
din centrul în care s-au înscris pentru proba de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă
TERMEN: 01-02.06.2017
(17) Depunerea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei
care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și
echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, la
unităţile de învăţământ gimnazial de proveniență
TERMEN: 07.06.2017
PROBELE DE CONCURS ȘI STRUCTURA SUBIECTELOR
(a) Conform Art. 4 alin. (a) și (b) din Anexa IV la O.M.E.C.T.S. nr.
4802/31.08.2010, examenul de verificare a cunostințelor de limbă modernă
constă din două probe:
proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din
care 10 din oficiu;
proba orală, pentru care se acorda un punctaj maxim de 30 de puncte.
(b) Subiectul pentru proba scrisă va cuprinde, conform Art. 5 alin. (a), (b)
și (c) din Anexa IV la O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, itemi obiectivi
pentru verificarea cunostințelor de gramatică și vocabular (tip text lacunar,
alegere multiplă, exerciții de corectare etc.), conform programei clasei a VIIIa pentru limba modernă I de studiu.

Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. Pentru proba scrisă se pot
depune contestații la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada
prevăzuta de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în
învațamântul liceal de stat.
(c) Proba orală va consta din:
- descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de
membrii comisiei de examinare și evaluare și vizat de inspectorul de
specialitate/profesor metodist);
- răspuns la patru întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: două
întrebări de înțelegere globală, două întrebări de înțelegere în detaliu a
textului.
(d) Evaluarea probei se va face în conformitate cu prevederile Art. 4-7 din
Anexa IV la O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010
CONTESTAȚII
(a) La proba orală nu se admit contestaţii.
(b) La proba scrisă eventualele contestaţii se depun la secretariatul unităţii de
învăţământ - centru susținere a probei în termenul prevăzut de Calendarul
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 și în
Broșura „Admitere 2017”.
(c) Punctajul obţinut de elev după recorectarea lucrării rămâne definitiv.

* Extras din Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de
limba moderna din cadrul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017 - 2018

