
Unitatea de învăţământ:_____________________  

  

Anexa 2 

 

PROCES VERBAL 
cu deciziile Comisiei de recunoaştere şi echivalare a 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 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Limba străină Denumirea 

examenului * 

Nivel minim 

recunoscut: 

Nivel obtinut 

de candidat 

Nr. 

înregistrare 

cerere; data 

înregistrării 

cererii 

Instituţia/ 

organizaţia care 

eliberează 

certificatul/ 

diploma este/nu 

este inclus(ă) în 

Anexa* 

Seria şi nr. 

certificatului

/ 

diplomei 

încadrarea/ 

Neîncadrarea 

în termenul de 

valabilitate 

Da/Nu 

Rezultatul final 

al procedurii 

Se aprobă/Se 

respinge 

cererea de 

echivalare 

Explicaţii in 

cazul 

respingerii 

cererii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

 ex. IONESCU VLAD L ENGLEZA KET A1 A2  ESTE  DA SE APROBA  

 ex. IONESCU ALINA L. ENGLEZA KET A1 A1  ESTE  DA SE RESPINGE Nu a obtinut 

            

            

            

 

 

 

Preşedinte comisie,      Secretar comisie,      Membrii comisiei: 

               1)______________________________  

               2)______________________________  

 

 

 

 

* Conform Anexei la OMEN Nr. 3483/15.05.2014; 

 

 

 



 

Unitatea de învăţământ:_________________________ 

 

ANEXA 3 

 

 

TABEL NOMINAL 

 

cu rezultatele finale obţinute în urma recunoaşterii şi echivalării 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 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Limba străină Denumirea 

examenului 

Nivel minim 

recunoscut: 

Nivel obtinut 

de candidat 

Nr. înregistrare 

cerere: data 

înregistrării 

cererii 

Instituţia/organizaţia 

care eliberează 

certificatul/diploma 

este/nu este inclus(ă) 

în Anexa 

Seria şi nr. 

certificatului/ 

diplomei 

încadrarea/ 

Neîncadrarea în 

termenul de 

valabilitate Da/Nu 

Rezultatul final al 

procedurii 

Nota 

acordată 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

 Ex.IONESCU VLAD L.ENGLEZA KET A1 A2 ..... ESTE ..... DA SE APROBA 10 

            

            

            

            

 

 

 

   Director, 


