
   
 

 

Precizări  admitere - învățământ bilingv 

 

  Admiterea elevilor la clasele cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne de circulație internațională  

se face în conformitate cu prevederile O.M.E. C. nr. 5457/31.08.2020, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

1. Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 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 obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice 

în limbi străine. 

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.  

 Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă este 6 (şase). 

 În acest sens, părintele/ reprezentantul legal al candidatului completează cererea prevăzută în Anexa A și o 

depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență a acestuia. 

2. Candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de învăţământ cu 

 predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim 

bilingv li se pot recunoaşte, la cerere, rezultatele obţinute la limba respectivă şi li se echivalează cu nota 10 

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

limbii moderne în regim bilingv.  

Această prevedere se aplică şi candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o 

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

clase cu predare în limba modernă în regim bilingv. 

 

În acest sens, părintele/ reprezentantul legal al candidatului completează cererea prevăzută în Anexa A (la 

care se anexează, după caz, foaia matricolă eliberată de către unitatea de învățământ din străinătate, sau 

decizia de echivalare a studiilor parcurse în străinătate) și o depune la secretariatul unității de învățământ de 

proveniență a acestuia. 

3. De asemenea, se recunosc și se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere 

internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine. Recunoașterea și echivalarea 

rezultatelor obținute la aceste examene 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 

se realizează, la cerere, dacă certificatul obținut/ diploma obținută validează un nivel de competență 

lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător CECRL. 

În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/ diplomei de către 

instituția/ organizația care administrează examenul, se poate recunoaște și echivala  nivelul de competență 

lingvistică în baza adeverinței eliberate de instituția/ organizația respectivă, însoțită de fișa rezultatelor 

obținute. 



   
 

Se recunosc și se echivalează numai rezultatele obținute pentru limbile moderne la examenele menționate 

în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi 

străine  care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă 

de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de 

bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 5219/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere 

internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine prmesc nota 10 (zece) la proba 

de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi 

moderne în regim bilingv. 

În acest sens, părintele/ reprezentantul legal al candidatului completează cererea prevăzută în Anexa B, 

însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut/ diplomei obținute la examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine (sau, în situații 

excepționale – adeverința eliberată de instituția/ organizația care administrează examenul și fișa rezultatelor 

obținute)  și o depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență a acestuia. 

4. 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. (Anexa C). Fişa se completează de către părintele/reprezentantul 

legal al elevului.  

Părintele/ reprezentantul legal al elevului anexează fișei de studiu a limbii moderne de circulaţie 

internaţională învăţate în context formal/ non-formal 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. 

Părintele/ reprezentantul legal al elevului depune la unitatea de învățământ de proveniență a acestuia Anexa 

A și  Anexa C (însoțită de documentele justificative menționate mai sus). 

   5.  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.  

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/ 

reprezentatul legal al acestuia, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev. 

 

Punctajul minim pentru ca un elev aflat în această situaţie. 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. 

La proba de evaluare a portofoliilor nu se admit contestaţii. 

 



   
 

 

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 

elevilor 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. 4.802/31.08.2010, valabilă şi pentru anul şcolar 2021-2022. 

În cadrul Liceului Teoretic Jean Louis Calderon din Timișoara sunt organizate clase cu profil bilingv 

pentru nivel începători la limbile italiană și spaniolă și la aceste clase nu se susțin probe de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă.  

Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi 

străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă 

de circulație internațională  se regăsește pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Timiș la specialitățile 

Limba engleză și Limba franceză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

ANEXA A                                                                                        Nr............./................2021                                                                                              

 

Domnule/ Doamnă președinte, 

Subsemnatul(a),________________________________________________________________________, 

(nume, prenume părinte) domiciliat(ă) în localitatea _______________________, strada 

______________________, nr. ___, bloc ____, scara ____, etaj ____, apartament ____, sectorul/județul 

__________, nr. telefon _________________, părinte/reprezentant legal al elevului/elevei 

_____________________________________________________________________,(nume, inițiala tatălui, 

prenume), elev/ă în clasa a VIII-a __, la _____________________________                                                                    (unitatea 

de învățământ) în anul școlar 2020-2021, vă rog să aprobați cererea de echivalare a rezultatelor obținute 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 circulație internațională 

în regim bilingv, respectiv intensiv, cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă din cadrul 

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

Menționez faptul că elevul/eleva a studiat/nu a studiat limba modernă …………………………… pe 

parcursul învățământului gimnazial. 

 

Data,                                                                                                                           Semnătura, 

 

 

 

Domnului/Doamnei președinte al Comisiei de înscriere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ANEXA B                                                                            Nr. .............. /.............2021 

 

Domnule/Doamnă președinte, 

Subsemnatul(a), ____________________________________________________,(nume, prenume părinte) 

domiciliat(ă) în localitatea _______________________, strada ______________________, nr. ___, bloc 

____, scara ____, etaj ____, apartament ____, sectorul/județul __________, nr. telefon 

_________________, părinte/reprezentant legal al elevului/elevei 

_________________________________________________(nume, inițiala tatălui, prenume), elev/ă în clasa a VIII-a 

__, la _______________________________________________________, (unitatea de învățământ) 

în anul școlar 2020-2021, vă rog să aprobați cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute 

la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu 

Testul de competențe 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 învățământul liceal de 

stat pentru anul școlar 2021-2022, astfel: 

LIMBA MODERNĂ:  

 

EXAMENUL SUSȚINUT ȘI ANUL SUSȚINERII: 

 

 

INSTITUȚIA/ORGANIZAȚIA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL /ADMINISTREAZĂ 

EXAMENUL: 

 

CERTIFICATUL OBȚINUT 

 

SERIA ................ NR. ............................................................................ 

 

NIVELUL DE COMPETENȚĂ OBȚINUT: 

 

 

 

Data,                                                                                                                           Semnătura,  

Domnului/Doamnei președinte al Comisiei de înscriere 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXA C                                                                            Nr. ................ /....... ……2021 

 

Fișa de studiu a unei limbi moderne de circulație internațională  învățate în  

context formal/non - formal 

 

 

1. Numele și 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. Instituția furnizoare de cursuri pentru limba modernă prevăzută la pct. 2*..............................  

6. Studierea limbii moderne prevăzute la pct. 2. într-un alt sistem de învățământ**………………. 

Subsemnatul/subsemnata,  .................................................................................. (numele și prenumele), în 

calitate de ………………………….(părinte/reprezentant legal al elevului),  declar pe propria răspundere, 

sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, că informațiile de mai sus sunt conforme cu 

realitatea.  

Semnătura ..................................................................................................................... 

Data ................................. 

 

* În cazul prevăzut la pct. 5, se anexează, ca document doveditor, o copie a adeverinței emise de respectiva 

instituție în care să se precizeze perioada de studiu a limbii moderne menționate la pct. 2 și  nivelul 

lingvistic atins de cursant. 

** în cazul prevăzut la pct. 6, se anexează, ca documente doveditoare, copii ale foilor 

matricole/adeverințelor/rapoartelor de progres de la unitățile de învățământ din altă țară.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ANEXA   D                                                                                  

 

 Portofoliul: conținut și punctaj 

 

 

 

1. Redactarea unui text, de maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere din programa școlară pentru 

limba modernă 1 - 40 p; 

 

2. Înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la  pct.1. - 20 p; 

 

3. Prezentarea orală a motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv (maximum 10 

minute) - 30 p. 

 

Se acordă 10 p din oficiu. 

 

 

Notă :  

* Punctele 2 și 3, respectiv înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la pct.1 și 

prezentarea motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv se regăsesc pe același 

CD/DVD înregistrat și inscripționat cu Nume Prenume Elev_denumire limba modernă_ adm9_2021).  

** Portofoliul este însoțit de o declarație pe proprie răspundere semnată de elev și de 

părinte/reprezentatul legal, privind proprietatea intelectuală a conținutului acestui document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


