
Precizări privind probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru 
admiterea la clasele cu program de predare bilingv 

 

               Vă  informăm că, probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru 

admiterea la clasele cu program de predare bilingv se vor desfăşura în perioada 27- 30 mai 2015. 

CENTRELE DE EXAMEN pentru susţinerea probelor sunt  următoarele unităţi de învăţământ: 

Limba engleză:   Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” (27 mai 2015) 

                              Colegiul Naţional “Al.I.Cuza” (27 mai 2015) 

Limba franceză:  Colegiul Naţional “Al.I.Cuza” (28 mai 2015)    

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă în proba scrisă şi proba orală, 

conform precizărilor din Anexa IV la OMETCS nr. 4802/ 31.08.2010. 

Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi 

moderne.  

Candidaţii se pot înscrie pentru susţinerea probelor la oricare dintre centrele de examen, subiectele 

fiind unice la nivel de judeţ. 

Înscrierea candidaţilor se va realiza la centrele de examen,  în perioada 25-26 mai 2015.  

Proba scrisă începe la ora 9.00 şi durează o oră. Proba orală se va derula, conform unui 

grafic elaborat de fiecare centru de examen. 

Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu 

recunoaștere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot 

solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare 

a cunoștinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a, cu program bilingv de predare 

a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor, obţinute la aceste examene cu proba de verificare 

a cunoștinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare 

a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere (la care se anexează certificatul/ 

diploma în copie legalizată), dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de 

competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de 

Referinţă pentru Limbi. 

Diploma  în copie legalizată și tradusă, cu care se echivalează examenul, este depusă la secretariatul 

centrului de examen, împreună cu cererea.    

Candidaţii, cărora li se recunosc și echivalează rezultatele obţinute la examene, cu 

recunoaștere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, primesc 

nota 10 la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-

a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 

                                                                                                 


