
PRECIZĂRI cu privire la admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv / 

intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională. 

 

Ordinul nr. 4317/21.05.2020 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226090) și Anexa 4 

(http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226113) modifică și completează actul de bază: OMEN 

nr. 4948/21 mai 2020 privind organizarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, 

respectiv modificările și completările aduse prin OMEC 5532/2019; 

 

Anexa 4 se referă explicit la Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă pentru admierea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program 

bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională. 

Calendarul se regăsește în Anexa 1 la OM nr. 4317/21.05.2020, secțiunea C: Probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

 

Procedură, conform metodologiei: 

- Conform art. 2, alin. (1) din Anexa 4, mai sus menționată – se realizează la nivelul fiecărei unități de 

învățământ gimnazial, prin decizie internă, Comisia de înscriere, în condițiile prevăzute de art.1, alin. 

(1) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 

școlar 2011-2012, aprobată prin OMECTS nr. 4802/31.08.2010, valabilă și pentru anul școlar 2020-

2021; 

- Părintele depune cerere la secretariatul școlii, cf. anexelor A, B, C, D (parte componentă a Anexei 4 mai 

sus menționate). Cererile de recunoaștere și echivalare se depun la secretariatul unității școlare, în 

funcție de situațiile particulare descrise în art. 1, alin. (2,3,5,6,7), respectând prevederile art. 3, alin. (1), 

punctele a-e din Anexa 4 cu privire la înscrierea elevilor. 

Astfel, cererea de recunoaștere/echivalare se completeză în perioada 2-5 iunie 2020 (cf. Anexei 1 la 

OMEC 4317/2020, secțiunea C): 

➢ Anexa A  - cererea de recunoaștere/echivalare se completeză de către: 

- elevii care se încadrează la art.1, alin (1) și (2) 

- elevii care se încadrează la art.1, alin (5) + Anexa C– semnată de părinte și documente 

doveditoare, cf. art.3, alin. (1), pct. (d); 

- elevii care se încadrează la art.1, alin (7) + Anexa D și Declarație pe propria răspundere semnată 

de elev/părinte semnată de părinte și documente doveditoare, cf. art.3, alin. (1), pct. (d); 

➢ Anexa B - cererea se completeză de către: 

-  elevii care se încadrează la art.1, alin (3) + documente doveditoare cf. art.3, alin. (1), pct. (b), 

respectiv (c). 

 

- Secretariatul le redirecționează către Comisia de înscriere ale cărei atribuții sunt precizate în 

OMEC 4317/202, art. 6^1: Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinesc şi 

atribuţii legate de stabilirea rezultatelor la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul 

şcolar 2020 - 2021 în liceele vocaţionale, respectiv la proba de verificare a cunoştinţelor de limba 

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, precum şi atribuţii privind completarea, semnarea şi 

ştampilarea anexelor la fişele de înscriere şi încărcarea informaţiilor în aplicaţia informatică, conform 

prevederilor cuprinse în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin şi procedurilor elaborate de Comisia 

Naţională de Admitere.. 

 

- Comisia de înscriere: 

• 9-12 iunie 2020, recunoaște/echivalează proba de verificare la limbi moderne cf. Anexei 4, art. 

1, alin.(2), (3), (8) sau (9), după caz. 
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• 12 iunie, comunică/afișează rezultatele (cf. art.4 din Anexa 4) menționând nota ca medie 

obținută, cf. art.1, alin   (2), sau transformată din punctajul obținut, cf. art.1,  alin (8) și (9), după 

caz; 

•  completează anexa la fișa de înscriere pentru fiecare elev care a depus cerere pentru echivalarea 

probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admitere în clasa a IX-a cu predare 

a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, cu condiția îndeplinirii art.1, 

alin.(4), Anexa 4 – nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba 

modernă este 6 (șase), respectând prevederile art.1 (alin 1-9, după caz); 

• semnează, ștampilează această anexă la fișa de înscriere cu rezultatele obținute și încarcă 

informațiile în aplicația informatică dedidactă admiterii în învățământul liceal de stat (cf. art. 2, 

alin. 2, pct. f din Anexa 4) 

- Art.5 alin. (1) și (2) precizează:”Prevederile prezentei metodologii se aplică și pentru candidații care 

vor să opteze pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.”  

*Pentru aceștia se eliberează o adeverință sau poate fi completată fișa care certifică 

echivalarea/recunoașterea probei de verificare la limbi moderne cu Testul de competențe lingvistice 

pentru admitere la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne; 

 

Elevul susține examenul de EN, este repartizat computerizat și vine la școală să completeze fișa de 

opțiuni (2-6 IUNIE 2020). 

În acest moment, elevii cărora li s-a recunoscut și echivalat proba de verificare a cunoștințelor la limba 

modernă (cf. art. 1, alin. (4), (8), (9)) pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei 

limbi moderne în regim bilingv vor putea completa fișa de opțiuni cu codurile specifice claselor cu 

predare în regim bilingv al unei limbi moderne din cadrul unităților de învățământ liceal pentru care se 

optează. 

 

Înscrierea se face cf. ORDINULUI Nr. 4948/2019 din 27 august 2019, modificat și completat de: 

-OMEC nr. 4137/2020 

-OMEC nr. 5532/2019 

 

La înscriere, pentru depunerea dosarului, vor primi și această Anexă/adeverință completată de Comisia 

de înscriere pe baza căreia pot opta pentru bilingv/intensiv ținând cont de prevederile OMEC 4317/2020, 

art. 3, alin (5) care precizează că rezultatele obținute de candidați la probele de limbă modernă sunt 

recunoscute în orice județ sau în municipiul București în care aceștia optează să se înscrie pentru 

repartizarea computerizată, indiferent de județul sau sectorul din municipiul București în care candidații au 

susținut probele respective. 

*NOTĂ – repartiția se face computerizat, cf. rezultatelor obținute la EN, fără a lua în calcul media 

obținută la echivalarea/recunoașterea probelor de de verificare a cunoștințelor de limbă modernă; 

 

*Atașez forma actualizată pentru luna mai 2020 a ORDINULUI Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 (Text în vigoare 

începând cu data de 26 mai 2020; REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ): 

http://www.cnlr.ro/resurse/2019-2020/2020%20Admitere%20-%20actualizat%20mai%202020/omec%204948-2020-

%20admitere%20ACTUALIZAT%20mai%202020.pdf 

 

E mai ușor de urmărit. 
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