
 

 

 

 

 
 

 

METODOLOGIE 

de organizare şi desfăşurare a probelor de verificare a cunoştinţelor 

de limba maternă pentru admiterea în clasa a IX-a la liceele cu predare 

în limbile minorităţilor naţionale pentru anul școlar 2021-2022 

 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor de verificare a cunoştinţelor de 

limba maternă pentru admiterea în clasa a IX-a la liceele cu predare în limbile minorităţilor 

naţionale pentru anul şcolar 2021 – 2022 a fost elaborată în baza următoarelor documente: 

- Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5.457 din 31 august 2020 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022; 

- Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.721 din 23 aprilie 2021 pentru modificarea și 

completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022; 

- Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.457 din 31 august 2020, înlocuită cu 

Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.721 din 23 aprilie 2021 pentru modificarea și 

completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, Metodologia 

de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, pentru 

candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 

2021-2022 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale. 

 

 

Art.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 de limbă 

maternă pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, constă într-

o probă orală susţinută on-line. 
Pentru organizarea acestor probe Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş va desemna câte un 

centru de examen pentru fiecare limbă de predare din judeţ, astfel: 

- Pentru limba germană: Liceul Teoretic „N. Lenau” Timişoara; 

- Pentru limba maghiară: Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum” Timişoara; 

- Pentru limba sârbă: Liceul Teoretic „D. Obradovici” Timişoara; 

- Pentru limba ucraineană: Liceul Teoretic „Iulia Haşdeu” Lugoj. 

Probele de verificare orale on-line a cunoştinţelor de limba maternă se desfăşoară astfel: 

 

Etapa 1: 

Înscrierea: 07 – 14 iunie 2021; 

            Probele de evaluare: 15 – 18 iunie 2021; 

            Comunicarea rezultatelor: 18 iunie 2020. 

Etapa 2: 

            Înscrierea: 29 iulie 2021; 

Probele de evaluare: 30 iulie 2021; 

            Comunicarea rezultatelor: 02 august 2021. 



 

 

 

 

 
 

Probele se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute de Anexa nr.4 la Ordinul 

ministrului educaţiei nr. 3.721 din 23 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului 

ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, conform procedurilor specifice, 

elaborate de fiecare centru de examen. Aceste proceduri vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor în 

timp util. 

 

Art.2. Subiectele   pentru   proba   de   verificare  a cunoştinţelor  de limba maternă se alcătuiesc 

în conformitate  cu programa pentru Evaluare Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a la limba 

maternă respectivă, aprobată pentru anul şcolar curent. 

 

Art.3.  
a.) Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor  de limba maternă sunt unice la 

nivelul judeţului. Acestea se elaborează de către o comisie formată din profesori de 

specialitate din licee (care nu au rude în concurs) şi sunt aprobate de inspectorul de 

specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul şcolar de specialitate (în cazul în 

care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). 

b.) Comisia menţionată la punctul a) este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, 

la propunerea inspectorului şcolar de specialitate. 

c.) Comisiile de examinare şi evaluare pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limba 

maternă se numesc prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului 

şcolar de specialitate. 

 

Art. 4. Examenul de verificare a cunoştinţelor de limba maternă constă dinntr-o  probă orală, 

susţinută on-line, conform procedurii specifice. 

Art. 5. Pentru evaluarea performanţei la proba orală se vor aplica următoarele criterii: 

- vocabular şi elemente de construcţie a comunicării (45 p.); 

- înţelegerea contextului şi fluenţa exprimării (45 p.); 

- din oficiu se acordă 10 puncte. 

Nu se admit contestaţii la proba orală. 

 

Art. 6. Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă elevul care a 

obţinut minimum 50 de puncte (nota 5). 

                

 


