
ADMITERE CLASE CU PROFIL BILINGV 

de Anderco Aida » 10 Mai 2022, 12:45 

In atenția doamnei /domnului director 

 

În conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, Anexa 1, calendarul admiterii pentru învățământul 

liceal de stat, an școlar 2022/2023, prevede următoarele perioade pentru desfășurarea probelor de verificare a 

cunoștințelor de limbi moderne: 

 

11-13 mai: eliberarea fișelor de înscriere 

16-17 mai: înscrierea candidaților 

18-20 mai: desfășurarea probelor 

23 mai: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor 

27 mai: afișarea rezultatelor finale 

 

Probele de verificare a cunoștințelor de limba engleză se vor desfășura vineri, 20 mai 2022, la Școala Gimnazială 

„Ion Creangă”, cu începere de la ora 12:00. Elevii vor fi prezenți la ora 11:30, în curtea din spatele școlii. 

 

Vă rugam ca în perioada destinată înscrierii (16/17 mai), între orele 8-15, să depuneți anexele la fișele de 

înscriere în mod centralizat la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”. 

 

În vederea unei organizări optime, vă adresez rugămintea să completați tabelul din link-ul următor: ÎN ACEST 

TABEL NU SE INTRODUC ELEVII CARE DEȚIN CERTIFICATE DE COMPETENȚE   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 (Termen: 13.05.2019, ora 12:00) DATELE SE TREC CU 

MAJUSCULE 

 

Referitor la aplicarea Art. 5 din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, privind 

recunoașterea și echivalarea certificatelor de competență lingvistică, recunoscute internațional, precizam 

următoarele: 

 

1. Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene se fac, la cerere, dacă certificatul 

obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2. 

 

2. Pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului 

depune la secretariatul unității de învățământ o cerere scrisă (Model anexat) în perioada 16 – 17 mai 2022 și 

prezintă certificatul/diploma obținută, în original, în perioada 16 – 23 mai 2022. 

 

3. Conform OMNCS 4664/02.08.2016, CERTIFICATUL NU NECESITĂ LEGALIZARE. 

 

4. Cererile părinților se înregistrează și se realizează copii ale diplomelor obținute, iar copiile vor fi certificate 

„conform cu originalul”. 

 

5. Se completează datele cerute in următorul link: TABEL ELEVI CU CERERE DE ECHIVALARE: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing (Termen: 18.05.2022, ora 12:00) DATELE SE TREC CU 

MAJUSCULE. Ultimele 2 rubrici din tabel pot fi completate până la data de 23 mai 2022, ora 12:00. 

 

6. Conducerile unităților de învățământ vor elibera anexele fiselor de înscriere conform calendarului admiterii 

https://forum2.satmar.ro/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=14084&sid=2a904f864b9966f3bc83b6e37d840027#p177430
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SgQ6IdEbGddCH0wnwO3KcDgnnlImZvHtKKIZjRIN1To/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZM7gQSqpFM6NI3zygLsrOBwmfXm2u78QvHy-UgPDC0/edit?usp=sharing
https://forum2.satmar.ro/phpBB3/viewtopic.php?p=177430&sid=2a904f864b9966f3bc83b6e37d840027#p177430


tuturor candidaților, inclusiv celor care au depus cerere de echivalare. 

 

7. Cererile de echivalare și copiile diplomelor, certificate „conform cu originalul”, se vor depune, împreuna cu 

anexele fișelor, la secretariatul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” până în data de 23 mai 2022, ora 13:00. 

8. Atașez ultimul document oficial privind lista cu certificatele recunoscute de Ministerul Educației: OMEC 

6063/24.11.2020 

 

 

Va mulțumesc, 

Inspector școlar pentru limbi moderne, 

Aida Anderco 

FIŞIERE ATAŞATE 

 Cerere_echivalare_competente_VIII_22.doc 
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