ANEXA 4 la OMEC 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021, ordin actualizat la 26 mai 2020
#M2
II. METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI
DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA
ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021 ÎN CLASELE A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE
PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ
#M2
ART. 1
(1) Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 în clasa a IX-a
cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă
constă în recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la
limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne
în regim bilingv sau a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru
certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine.
(2) Proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică,
calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din
învăţământul gimnazial la limba modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică şi
elevilor care au studiat limba respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.
(3) Candidaţilor care au promovat, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi celor care
au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba
engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă, li se recunosc şi echivalează aceste rezultate cu
proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru care au obţinut distincţia, conform
prevederilor art. 5 alin. (2), (3), (4), (5) şi (6) din Ordinul MEN nr. 4849/2019, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4) Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă este 6 (şase).
(5) Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în şcoală, limba modernă pentru
care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională
în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European
Comun de Referinţă pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba
de verificare a cunoştinţelor la limba modernă în baza unei fişe de studiu a limbii moderne de
circulaţie internaţională învăţate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din
prezenta metodologie. Fişa se completează de către părintele/reprezentantul legal al elevului.
(6) Părintele/reprezentantul legal al elevului integrat în categoria menţionată la alin. (5) anexează
fişei de studiu a limbii moderne de circulaţie internaţională învăţate în context formal/non-formal,
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din prezenta metodologie documente (adeverinţe de la
organizaţiile/instituţiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă, foi matricole de la unităţile
de învăţământ din altă ţară sau de la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară
pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări etc.) care să
valideze nivelul de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului
European Comun de Referinţă pentru Limbi.
(7) Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, şi nici în
context non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei
limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului
A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi), depun la secretariatul
unităţii de învăţământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poştă, cu confirmare de
primire, un portofoliu al cărui conţinut şi punctaj sunt prevăzute în anexa D la prezenta metodologie.
Depunerea/transmiterea portofoliului, de către elev/părinte/reprezentant legal se face în perioada
prevăzută în calendarul admiterii şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, semnată de
elev şi de părinte/reprezentantul legal al acestuia, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat

de către elev.
(8) Punctajul minim pentru ca un elev aflat în situaţia prevăzută la alin. (7) să fie admis este de 60
puncte, incluzând şi cele 10 puncte din oficiu. Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de la 1
la 10.
(9) La proba de evaluare a portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la alin. (7) nu se admit
contestaţii.
#M2
ART. 2
(1) Echivalarea probei de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a
IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv, precum şi
evaluarea portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7), se realizează la nivelul fiecărei
unităţi de învăţământ gimnazial, de către Comisia de înscriere constituită prin decizie internă,
conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr.
4802/31.08.2010, valabilă şi pentru anul şcolar 2020 - 2021.
(2) În vederea echivalării probei de verificare a cunoştinţelor la limba modernă şi a evaluării
portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7), comisia prevăzută la alin. (1) are
următoarele atribuţii:
a) primeşte cererile de echivalare transmise prin e-mail/la adresa poştală a unităţii de învăţământ
(cu confirmare de primire) sau depuse la unitatea de învăţământ de către părintele/reprezentantul legal
al elevului, însoţite de copii ale documentelor justificatoare menţionate în prezenta anexă;
b) completează anexa la fişa de înscriere pentru fiecare elev care a depus cerere pentru echivalarea
probei de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a
unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv pentru care este îndeplinită condiţia
de admitere menţionată la art. 1 alin. (4) din prezenta metodologie;
c) echivalează rezultatele obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se
optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în
regim bilingv, diplomele aferente premiului I, al II-lea, al III-lea sau menţiunii obţinute la etapa
naţională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă, precum şi
rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor
lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă;
d) stabileşte criteriile de evaluare, respectiv baremul de evaluare şi notare ale portofoliilor
categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7);
e) evaluează portofoliile categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7);
f) răspunde de completarea, semnarea şi ştampilarea anexei la fişa de înscriere cu rezultatele
obţinute, precum şi de încărcarea informaţiilor în aplicaţia informatică dedicată admiterii în
învăţământul liceal de stat;
g) stochează/arhivează datele personale ale elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (7) pe perioada evaluării
portofoliilor şi ulterior, pe parcursul şcolarizării, conform prevederilor legale.
(3) În cazul în care, în cadrul comisiei de înscriere nu există cadre didactice de specialitate pentru
evaluarea portofoliului, preşedintele comisiei de înscriere solicită inspectorului şcolar pentru limbi
moderne din cadrul inspectoratului şcolar completarea comisiei cu profesori de specialitate.
#M2
ART. 3
(1) Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competenţe lingvistice pentru admiterea la
clasele cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv se face, prin
transmiterea, de către părintele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de e-mail/adresa poştală a
unităţii de învăţământ (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învăţământ
gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, a
următoarelor documente, după caz:
a. pentru candidaţii care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente
celor patru ani de studiu din învăţământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare a

rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la
admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a
cunoştinţelor la limba modernă, conform modelului din anexa A la prezenta metodologie;
b. pentru candidaţii care solicită echivalarea probei cu rezultatele obţinute, pe parcursul
învăţământului gimnazial, la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea
competenţelor lingvistice în limbi moderne: cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor
obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în
limbi moderne cu Testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei
limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2020 - 2021, conform
modelului din anexa B la prezenta metodologie, însoţită de copia scanată, respectiv fotocopia
certificatului obţinut/diplomei obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea
competenţelor lingvistice în limbi străine; în situaţiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri
în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa
eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul şi fişa rezultatelor obţinute;
c. pentru candidaţii care solicită recunoaşterea distincţiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau
menţiune) obţinute, pe parcursul învăţământului gimnazial, la etapa naţională a olimpiadei de limba
engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă: cererea de recunoaştere şi echivalare, conform
modelului din anexa B la prezenta metodologie, însoţită de copia scanată, respectiv fotocopia
diplomei obţinute la etapa naţională a olimpiadei;
d. pentru categoria de candidaţi prevăzută la art. 1 alin. (5): cererea de echivalare, conform
modelului din anexa A la prezenta metodologie şi fişa de studiu a limbii moderne de circulaţie
internaţională învăţate în context formal/non-formal, conform modelului din anexa C la prezenta
metodologie. Fişa, asumată prin semnătură de către părintele/reprezentantul legal al elevului, este
însoţită de copie scanată sau fotocopie de pe documentele doveditoare;
e. pentru categoria de candidaţi prevăzută la art. 1 alin. (7): cererea de evaluare, conform modelului
din anexa A la prezenta metodologie, portofoliul şi declaraţia pe propria răspundere, conform
modelului din anexa D la prezenta metodologie.
(2) Toate documentele scanate se vor arhiva într-un folder denumit: Nume Prenume_adm9_2020.
(3) În cazul în care părintele/reprezentantul legal al elevului optează pentru depunerea
documentelor la unitatea de învăţământ gimnazial din care provine candidatul, acesta informează,
prin telefon sau e-mail, unitatea de învăţământ cu privire la intenţia de depunere a documentelor, în
vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ. În cazul în care, din motive tehnice, nu se
poate realiza informarea telefonică sau prin e-mail, accesul se va face conform planificării generale
realizate de unitatea de învăţământ.
#M2
ART. 4
Rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limba modernă, menţionate la art. 1 alin. (1) din
prezenta metodologie, se afişează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităţilor
de învăţământ gimnazial care au avut candidaţi pentru această probă.
#M2
ART. 5
(1) Prevederile prezentei metodologii se aplică şi pentru candidaţii care vor să opteze pentru clasele
cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.
(2) Aceşti candidaţi îşi pot echivala proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă cu testul
de competenţe lingvistice în condiţiile prevăzute la art. 3.
#M2
ART. 6
Anexele A, B şi C, D sunt parte integrantă din prezenta metodologie.

#M2

ANEXA A

Nr. ......./..........

Domnule/Doamnă preşedinte,

Subsemnatul(a), _________________________, (nume, prenume părinte) domiciliat(ă) în
localitatea ___________________, strada ______________________, nr. ___, bloc ___, scara ___,
etaj ___, apartament ___, sectorul/judeţul ________________, nr. telefon _________________,
părinte/reprezentant legal al elevului/elevei _________________________________, (nume, iniţiala
tatălui, prenume), elev/ă în clasa a VIII-a __, la __________________________________ (unitatea
de învăţământ) în anul şcolar 2019 - 2020, vă rog să aprobaţi cererea de echivalare a rezultatelor
obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă ......................................../de evaluare a
portofoliului, pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională în regim bilingv, respectiv intensiv, cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba
modernă din cadrul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021.
Menţionez faptul că elevul/eleva a studiat/nu a studiat limba modernă ................................. pe
parcursul învăţământului gimnazial.

Data,
Semnătura,

Domnului/Doamnei preşedinte al Comisiei de înscriere

#M2
ANEXA B
Nr. ......./..........
Domnule/Doamnă preşedinte,
Subsemnatul(a), ____________________________, (nume, prenume părinte) domiciliat(ă) în
localitatea ________________, strada ______________________, nr. ___, bloc ___, scara ___, etaj
___, apartament ___, sectorul/judeţul ________________, nr. telefon ________________,
părinte/reprezentant legal al elevului/elevei ____________________________________ (nume,
iniţiala
tatălui,
prenume),
elev/ă
în
clasa
a
VIII-a
__,
la
_____________________________________, (unitatea de învăţământ) în anul şcolar 2019 - 2020,
vă rog să aprobaţi cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine/a rezultatelor
obţinute la olimpiadele naţionale şcolare de limbi moderne cu Testul de competenţe lingvistice pentru
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv, respectiv intensiv de predare a unei limbi moderne
de circulaţie internaţională din cadrul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020
- 2021, astfel:
LIMBA MODERNĂ:
____________________________________________________________________________
|
|
|____________________________________________________________________________|

EXAMENUL SUSŢINUT SAU OLIMPIADA NAŢIONALĂ (2018 - 2019):
____________________________________________________________________________
|
|
|____________________________________________________________________________|

INSTITUŢIA/ORGANIZAŢIA CARE ELIBEREAZĂ
CERTIFICATUL/DIPLOMA/ADMINISTREAZĂ EXAMENUL:
____________________________________________________________________________
|
|
|____________________________________________________________________________|

CERTIFICATUL/DIPLOMA OBŢINUTĂ
____________________________________________________________________________
| SERIA ................ NR. ...................................
|
|____________________________________________________________________________|

NIVELUL DE COMPETENŢĂ OBŢINUT:
____________________________________________________________________________
|
|
|____________________________________________________________________________|

Data,
Semnătura,

#M2
ANEXA C

Nr. ......./..........
Fişa de studiu a unei limbi moderne de circulaţie internaţională învăţate în context
formal/non-formal
1. Numele şi prenumele elevului/elevei ...................................
2. Limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a acesteia în regim
bilingv, respectiv intensiv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2)
..........................................................................
3. Perioada de studiu a limbii moderne prevăzute la pct. 2. ...................
4. Nr. de ore de studiu a limbii moderne/săptămână prevăzute la pct. 2 ...................
5. Instituţia furnizoare de cursuri pentru limba modernă prevăzută la pct. 2* ...................
6. Studierea limbii moderne prevăzute la pct. 2. într-un alt sistem de învăţământ** ...................
Subsemnatul/subsemnata, .......................................... (numele şi prenumele), în calitate de
......................... (părinte/reprezentant legal al elevului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
Codului penal privind falsul în declaraţii, că informaţiile de mai sus sunt conforme cu realitatea.
Semnătura
...................................................
Data .................................

-----------* În cazul prevăzut la pct. 5, se anexează, ca document doveditor, o copie a adeverinţei emise de
respectiva instituţie în care să se precizeze perioada de studiu a limbii moderne menţionate la pct. 2
şi nivelul lingvistic atins de cursant.
** În cazul prevăzut la pct. 6, se anexează, ca documente doveditoare, copii ale foilor
matricole/adeverinţelor/rapoartelor de progres de la unităţile de învăţământ din altă ţară.

#M2
ANEXA D
Portofoliul: conţinut şi punctaj
1. Redactarea unui text, de maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere din programa şcolară
pentru limba modernă 1, în vigoare (exceptând conţinuturile aferente semestrului al II-lea din clasa a
VIII-a) - 40 p;
2. Înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la pct. 1. - 20 p;
3. Prezentarea orală a motivaţiei opţiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv
(maximum 10 minute) - 30 p.
Se acordă 10 p din oficiu.
Notă:
* Punctele 2 şi 3, respectiv înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la pct.
1 şi prezentarea motivaţiei opţiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv se regăsesc pe
acelaşi CD/DVD înregistrat şi inscripţionat cu Nume Prenume_denumire limba modernă_
adm9_2020).
** Portofoliul este însoţit de o declaraţie pe proprie răspundere semnată de elev şi de
părinte/reprezentantul legal, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev.

#M2
ANEXA 5
DECLARAŢIE
Subsemnata/Subsemnatul .........................................., având domiciliul în localitatea
............................., posesoare/posesor a/al cărţii 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 educaţiei naţionale nr. 4948/2019
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 2021*,
declar pe propria răspundere că, în vederea repartizării computerizate pentru admiterea în
învăţământul liceal, în anul şcolar 2020 - 2021, la stabilirea mediei la evaluarea naţională nu se va
lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.
• Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în
vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului.
• Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de
învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul şcolarizării.
Localitatea ..............................
Data ......................
Părinte/Reprezentant legal
................................
(numele şi prenumele)
.................
(semnătura)
Elev
................................
(numele şi prenumele)
.................
(semnătura)
-----------*) "Art. 6 (1) 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, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte
sau reprezentant legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării
computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada
prevăzută de calendar. 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 repartizaţi
computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor
naţionale."

#M2
ANEXA 6
Nr. ....../.........2020
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, părintele/reprezentantul legal al
copilului ........................................... domiciliat(ă) în localitatea ............................, str.
..............................., nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. ..... judeţul/sectorul ...................., legitimat(ă) cu .........
seria ...... nr. ............., CNP ........................................... declar pe proprie răspundere că datele şi
informaţiile cuprinse în documentul/documentele ...............................................................*)
transmise prin mijloace electronice de comunicare, în vederea participării fiicei mele/fiului meu la
procesul de admitere pentru învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 sunt corecte.
Totodată, declar că am înţeles următoarele:
• la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul
unităţii de învăţământ gimnazial/liceal documentele care au stat la baza admiterii fiicei mele/fiului
meu .......................................... în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2020 - 2021, inclusiv
documentele medicale necesare înscrierii.
Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi
sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.
Semnătura,

Data

• Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în
vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului.
• Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de
învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul şcolarizării.
-----------*) Se vor completa, după caz: fişa de înscriere, anexa la fişa de înscriere, documentele care intră
în componenţa dosarului de înscriere, documentele prevăzute în anexa 3 şi documentele prevăzute în
anexa 4 din prezentul ordin.
#B
---------------

