
DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI/A PROBELOR DE VERIFICARE A 

CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI 

  Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2022-2023 în liceele vocaționale se 

desfășoară în conformitate cu Metodologia  de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini 

pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzute în Anexa nr. 3 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, după 

cum urmează: 

• Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal, vocațional, 

profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2022-2023, se face în conformitate 

cu prevederile punctului II  al Anexei nr. 2 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021. 

 

Calendarul probelor de aptitudini este următorul: 

I. Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii 

din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023 

 

- Înscrierea pentru probele de aptitudini: 16 - 17 mai 2022 

- Desfăşurarea probelor de aptitudini: 18 – 20 mai 2022 

- Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini/Depunerea contestațiilor (dacă există prevederi 

metadologice privind contestarea probelor): 23 mai 2022 

 

II. A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, 

precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2022-2023 

 

- Înscrierea pentru probele de aptitudini: 26 iulie 2022 

- Desfăşurarea probelor de aptitudini: 27-28 iulie 2022 

- Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini și rezolvarea eventualelor contestații: 28-29 iulie 2022. 

 

În județul Teleorman se susțin probe de aptitudini în următoarele centre: 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ 

Forma de 

învățământ 
Tipul probei 

Specializarea/ 

Domeniul 
Data Locația 

1.  

Colegiul Național 

Pedagogic 

„Mircea Scarlat” 

Alexandria 

Învățământ 

de zi 

Probe de 

aptitudini 

Învățător-

educatoare  

18-19 mai 

2022 

Colegiul 

Național 

Pedagogic 

„Mircea 

Scarlat” 

Alexandria 

2.  

Colegiul Național 

Pedagogic 

„Mircea Scarlat” 

Alexandria 

Învățământ 

de zi 

Probe de 

aptitudini 

Educator 

puericultor 

18-19 mai 

2022 

Colegiul 

Național 

Pedagogic 

„Mircea 



Scarlat” 

Alexandria 

3.  

Liceul Tehnologic 

„Anghel Saligny” 

Roșiorii de Vede 

Învățământ 

de zi 

Probe de 

aptitudini 

Instructor 

Sportiv 

19-20 mai 

2022 

Liceul 

Tehnologic 

„Anghel 

Saligny” 

Roșiorii De 

Vede 

4.  
Liceul Tehnologic 

nr. 1 Alexandria 

Învățământ 

de zi 

Probe de 

aptitudini 

Instructor 

Sportiv 

18-19 mai 

2022 

Liceul 

Tehnologic 

nr. 1 

Alexandria 

 

 

PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR - 

PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ŞCOLAR 

 

       Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic se face 

numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură: 

 

A. SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR 

 

1. Proba de aptitudini muzicale 

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin: 

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I - VIII; 

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 - 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. 

Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale. 

 

2. Proba de aptitudini fizice 

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin: 

a) reproducerea, după model, a 2 - 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor; 

b) 3 - 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V - VI, executate izolat; 

c) alergare 600 m - fără cerinţă de timp (cu efort moderat). 

Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, 

funcţia specifică a sistemului cardiorespirator. 

3. Proba de aptitudini artistice 

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică 

fiind propusă de comisie. 

Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a 

formelor plastice într-un spaţiu. 

4. Interviul 

Interviul constă în: 

a) lectură la prima vedere a unui text literar; 

b) conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de 

înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului). 

Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare. 



 

   Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor care au 

obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare 

a mediilor de admitere. 

    Modelul fişei de aptitudini este stabilit de către Comisia Naţională de Admitere şi este transmis 

Comisiilor de admitere judeţene/a Municipiului Bucureşti, până la data de 01 martie 2022.   

 

 

PROFIL SPORTIV 
Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de: 

➢ existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie; 

➢ susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive. 

La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător. 

   Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din: 

- preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 

- vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate; 

- membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite. 

     Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1. Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie 

aritmetică, cu rotunjire, a notelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de admitere 

pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase). 

Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta 

nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini. 

Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. 

        Pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au obţinut nota 

finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte). 

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive. 

Notă:  

La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele şi normele de evaluare vor fi elaborate de 

inspectorul şcolar de educaţie fizică şi sport împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi 

transmise la Ministerul Educaţiei/Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, cel mai târziu până la 

sfârşitul lunii martie, şi vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de către aceasta. 

 

FOTBAL 

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE 

                         

Nr. 

crt. 

Probe şi norme Valoarea notelor acordate 

 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 

 

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B 



 

1. Alergare de viteză pe 

50m cu start de sus 

(sec.) 

8.2 8.0 8.1 7.9 8.0 7.8 7.9 7.7 7.8 7.6 7.7 7.5 7.6 7.4 7.5 7.3 7.4 7.2 7.3 7.1 

 

2 Alergare de rezistenţă 

2000 m (min.) 

8'20 8'10 8'15 8'05 8'10 8'00 8'05 7'55 8'00 7'50 7'55 7'45 7'50 7'40 7'45 7'35 7'40 7'30 7'35 7'25 

 

3. Forţa musculaturii 

abdominale (nr. 

repetări în 30 sec) 

15 17 16 18 17 19 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 27 29 28 30 

 

B. PROBE SPECIFICE 

                         

Nr. 

crt. 

Probe şi norme Valoarea notelor acordate 

 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 

 

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B 

 

1. Şut la poartă de lângă 

minge statică - 10 

execuţii (nr. reuşite)* 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 

 

2. Dribling printre 5 

jaloane ** 

12'8 12'6 12'6 12'4 12'4 12'2 12'2 12'0 12'0 11'8 11'8 11'6 11'6 11'4 11'4 11'2 11'2 11'0 11'0 10'8 

 

3. Controlul balonului 

*** 

10 15 20 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 85 90 

 

3. Joc bilateral pe teren 

redus 2x10 minute 

Se apreciază comportarea în joc. 

* Mingea trebuie să treacă printre barele porţii regulamentare fără să atingă solul. Şutul se execută de la 16 

m. 

* *Jaloanele sunt situate la 3 m unul faţă de celălalt. Elevul şi mingea se află la distanţa de un metru faţă 

de primul jalon. Traseul se parcurge dus- întors. 

*** Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, 

permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună. 

 



HANDBAL 

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE 

                         

Nr. 

crt. 

Probe şi norme Valoarea notelor acordate 

 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 

10 

 

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B 

 

1. Alergare de viteză 

pe 30 m cu start de 

sus (sec) 

5,6 5,4 5,5 5,3 5,4 5,2 5,3 5,1 5,2 5,0 5,1 4,9 5,0 4,8 4,9 4,7 4,8 4,6 4,7 4,5 

 

2. Săritura în lungime 

de pe loc (cm) 

160 180 165 185 170 190 175 195 180 200 185 205 190 210 195 215 200 220 205 225 

 

3. Aruncarea mingii de 

handbal la distanţă 

(m) 

15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 

 

4. Ridicări ale 

trunchiului din 

culcat dorsal la 900, 

palmele la ceafă în 

30" (nr. repetări) 

16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 

 

5. Alergare de 

rezistenţă 800 m 

(F)/1000 m (B) 

(min.) 

4.00 4.30 3.55 4.25 3.50 4.20 3.45 4.15 3.40 4.10 3.35 4.05 3.30 4.00 3.25 3.55 3.20 3.50 3.15 3.45 

 

B. PROBE SPECIFICE 

                         

Nr. 

crt.  

Probe şi norme  Valoarea notelor acordate  

 

Nota 1  Nota 2  Nota 3  Nota 4  Nota 5  Nota 6  Nota 7  Nota 8  Nota 9  Nota 10  

 

F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  



 

1.  Structură tehnică*  Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.  

 

2.  Joc bilateral - două 

reprize de 15 

minute fiecare  

Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.  

* Structura tehnică - Pasarea mingii în trei cu schimb de locuri, urmată de aruncare la poartă efectuată 

(procedeul la alegere) de elevul evaluat, de la semicercul de 9 m. 

 

PROFIL MILITAR  

COLEGII NAŢIONALE MILITARE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE 

 

Ministerul Apărării Naţionale organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul military 

 

I. RECRUTAREA CANDIDAŢILOR 

Candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării Naţionale sunt recrutaţi de 

către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale/judeţene/de sector al municipiului 

Bucureşti şi sunt planificaţi pentru susţinerea probelor de selecţie, dacă îndeplinesc criteriile generale şi 

specifice de recrutare. 

 

II. SELECŢIA CANDIDAŢILOR 

 

Activitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul structurilor specializate stabilite prin ordin 

al ministrului apărării naţionale şi constă în: 

a) evaluare psihologică; 

b) evaluarea capacităţii motrice; 

c) interviu de evaluare finală; 

d) examinare medicală. 

Fiecare probă de selecţie are caracter eliminatoriu şi se apreciază cu "ADMIS"/"APT" sau 

"RESPINS"/"INAPT", pe baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale. 

 

III. ADMITEREA CANDIDAŢILOR LA COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE 

  La admiterea în colegiile naţionale militare, participă candidaţii care au fost declaraţi "ADMIS"/"APT" 

la toate probele de selecţie. 

În perioada stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naţionale, candidaţii susţin 

o probă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică. Structura, 

durata, conţinutul, baremul de evaluare şi notare şi modul de organizare pentru această probă se stabilesc 

prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naţionale. 

Nota minimă pentru promovarea probei de verificare a cunoştinţelor este nota 6 (şase). 

Media finală de admitere pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare se calculează astfel: 

 

0,2 MA + 0,8 NP = MFA, 



unde: 

NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică; 

MA = media de admitere (calculată conform prevederilor generale cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal de stat); 

MFA = media finală de admitere. 

Pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare, adeverinţa cu notele şi media generală onţinute 

la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi foaia matricolă conţinând rezultatele din clasele 

V-VIII, cu calculul mediei generale, sunt eliberate de către unitatea de învăţământ din care provin candidaţii 

în prima zi lucrătoare după afişarea rezultatelor finale la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a 

VIII-a. 

Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi şi 

repartizaţi computerizat, utilizând aplicaţia informatică naţională dedicată admiterii, în limita cifrei de 

şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale 

de admitere şi pe baza opţiunilor din fişa de înscriere specifică. 

La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se face conform reglementărilor lege proprii 

ale Ministerului Apărării Naţionale. 

       În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naţionale militare, există candidaţi admişi 

care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi 

care au promovat proba de verificare a cunoştinţelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de 

admitere şi în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere specifică. 

  Candidaţii care nu sunt admişi în colegiile naţionale militare, precum şi candidaţii admişi dar care 

renunţă la locul obţinut vor participa la etapa de repartizare computerizată în unităţile de învăţământ 

liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei. 

 

DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE VERIFICARE  

A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

 

DESFĂȘURAREA PROBELOR DE VERIFICARE A A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ 

MODERNĂ 

Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 în clasa a IX-a cu predare 

a unei limbi moderne în regim bilingv, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru 

admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, Anexa nr. 4 la O.M.E. 

nr. 5150/30.08.2021.  

 

   Unităţile de învăţământ preuniversitar în care funcţionează clase sau grupe cu predare a unei limbi 

moderne în regim bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX- a la aceste clase, o probă de verificare 

a cunoştinţelor la limba modernă (nivel lingvistic A2).   

   Proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă se organizează la Colegiul Național 

”Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, în perioadele prevăzute de metodologia de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.  

   Proba nu se organizează pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv 

pentru începători.   



   Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă se alcătuiesc, în conformitate cu 

programele şcolare în vigoare, pentru nivelul A2 din Cadrul european comun de referinţă pentru 

limbi  și sunt unice la nivelul judeţului. Acestea se elaborează de către comisia judeţeană de elaborare a 

subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude/afini până la gradul II inclusiv în concurs) 

şi sunt aprobate de inspectorul şcolar pentru limbi moderne sau de către un profesor metodist, desemnat de 

inspectorul şcolar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă 

pentru care se elaborează subiectele).   

   Această comisie este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului şcolar 

pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul şcolar pentru limbi 

moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează 

subiectele).   

   Comisiile de examinare şi evaluare pentru proba de verificare a competenţelor de limbă modernă 

funcţionează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare în regim bilingv a unei 

limbi moderne. Comisiile de examinare şi evaluare se numesc prin decizie a inspectorului şcolar general, 

la propunerea inspectorului şcolar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către 

inspectorul şcolar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă 

pentru care se elaborează subiectele).   

   În fiecare centru de examen în care se organizează proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă, 

se numeşte, prin decizie a inspectorului şcolar general, şi o comisie de contestaţii, formată din cadre 

didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în comisiile de examinare şi evaluare. Comisiile 

de contestaţii se numesc la propunerea inspectorului şcolar pentru limbi moderne sau a unui profesor 

metodist, desemnat de către inspectorul şcolar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are 

specializarea în limba modernă pentru care se organizează proba).   

 

    Examenul de verificare a cunostinţelor de limbă modernă constă din două probe:   

 

   a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;   

   b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.   

    

   Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competenţelor de înţelegere 

de texte şi a funcţiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu 

răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciţii de 

realizare a unor corespondenţe, text lacunar.   

   Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.   

   Pentru proba scrisă se pot depune contestaţii, la centrul la care s-a desfăşurat proba, în perioada prevăzută 

de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.   

   

   Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competenţelor de discurs oral şi de participare la 

conversaţie de nivel A2.  La proba orală nu se admit contestaţii.   

 

   Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a 

punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba 

respectivă. Punctajele finale obţinute la cele două probe (scrisă şi orală) se adună, iar rezultatul se împarte 

la 10, obţinându-se astfel nota finală a candidatului.   



   Elevul care a obţinut minimum nota 6 (şase) la proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă 

este considerat admis.   

   Rezultatul final al probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se afişează, în perioada prevăzută 

de calendarul admiterii, la avizierul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat proba.  

  

Calendarul organizării și desfășurării probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă este 

următorul: 

I. Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii 

din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023 

- Înscrierea pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 16 – 17 mai 2022 

NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene 

cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba 

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv 

de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse la unitatea de învăţământ 

de provenienţă până la data de 23 mai 2022. 

- Desfăşurarea probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 18 - 20 mai 2022 

- Comunicarea rezultatelor la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 23 mai 2022 

 

II. A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, 

precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2022-2023 

- Înscrierea pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 26 iulie 2022 

- Desfăşurarea probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 27-28 iulie 2022 

- Afişarea rezultatelor la pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 28-29 iulie 2022. 

 

 

          Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă sunt 

recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru 

repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care candidaţii au 

susţinut probele respective.  

 

 

ECHIVALAREA PROBELOR DE VERIFICARE A A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ 

MODERNĂ 

 

  În conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, art. 5 candidaţii care, pe parcursul 

învăţământului gimnazial, au promovat examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor 

obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea 

în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.   

   Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se 

fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică 



egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. 

În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către 

instituţia/organizaţia care administrează examenul, se poate recunoaşte şi echivala şi adeverinţa eliberată 

de instituţia/organizaţia respectivă, însoţită de fişa rezultatelor obţinute.   

   Se recunosc şi se echivalează numai rezultatele obţinute pentru limbile moderne la examenele 

menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor 

lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor 

lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul 

examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute 

la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, organizate de 

instituţiile prevăzute în lista menţionată, numai pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja 

examene prevăzute în listă.   

   Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere 

internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor 

prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru 

admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.   

   Candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la 

etapa naţională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza 

diplomei emise de Ministerul Educaţiei, 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 unei limbi moderne în 

regim bilingv, pentru limba modernă la care au obţinut distincţia respectivă.   

 

În județul Teleorman se susțin probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă în următoarele centre: 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ 

Forma de 

învățământ 
Tipul probei 

Specializarea/ 

Domeniul 
Data Locația 

1. 

Colegiul 

Național „Al. I. 

Cuza” 

Alexandria 

Învățământ       

de zi 

Probe de 

verificare a 

cunoștințelor de 

limbă modernă 

Bilingv- 

engleză 

19 mai 

2022 

Colegiul 

Național „Al. I. 

Cuza” 

Alexandria 
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