
Procedura ISMB nr. 8821/13.04.2016 cu privire la proba de verificare 
pentru admiterea in clasa a IX-a bilingv si la echivalarea rezultatelor 

obtinute la examene cu recunoastere internationala 
 

I. Calendarul din procedura - pentru operativitate se dau aceste detalii valabile 
pentru copiii cu certificate echivalate: 

1. in perioada 9-13.05.2016 - parintele merge la scoala cu certificatul in 
original si completati o cerere tip pentru echivalare; secretarul scolii va face 
o copie de pe certificat si va inapoia originalul; 

2. in intervalul 19-20.05.2016 - parintele merge la scoala si solicita anexa la 
fisa de inscriere, cea in care va fi trecuta nota 10 in urma echivalarii, dar nu 
de catre scoala de provenienta; 

3. in intervalul 23-24.05.2016 - parintele merge la unul dintre liceele unde se 
va sustine proba de verificare, oricare (C.N. S. SAVA, C.N. 
I.L.CARAGIALE, LIC. TEORETIC N. IORGA, C.N.B. G. COSBUC, 
C.N. S. HARET, C.N. IULIA HASDEU, C.N. ION CREANGA, C.N. 
ELENA CUZA etc) si inscrie copilul in baza acestei fise. Doar comisia din 
centrul de examen are dreptul sa inscrie nota 10 si sa stampileze acest 
document, nu scoala de provenienta a copilului. De aceea trebuie parcursa 
aceasta etapa, fara a mai sustine proba; 

4. in intervalul 1-2.06.2016 - parintele merge iarasi la liceul unde a depus fisa 
si a inscris copilul pentru a ridica aceasta fisa; 

5. pe 7.06.2016 - parintele merge la scoala de provenienta si depune aceasta 
fisa.  

 
II. Atasam, de asemenea,: 

a) cererea tip  
b) Precizari M.E.C.Ș. nr.40029/19.05.2016 - Anexa la O.M.E.C.Ș. nr. 

5088/31.08.2015 - Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru 
certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi 
recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice 
într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 
învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat 

c) Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 
liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la 
ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 
liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012; 

d) Anexa IV la O.M.E.C.T.S nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea si 
desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 
2011-2012 

 
Se echivaleaza numai examenele promovate, adica cele la care elevul a atins 

nivelul tintit, ca si la bac! Doar certificatele si diplomele, nu adeverintele! 
 


