
Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu 

recunoaștere international 

 

1. Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei 

limbi de circulaţie internaţională, au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de 

circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai 

susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul  total al 

elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru 

clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională.  

2.  În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor 

înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie 

internaţională este MAI MIC SAU EGAL cu numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al 

unității de învățământ, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului poate solicita, pe bază de 

cerere scrisă (ANEXA 1), recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere 

internaţională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Testul de competență 

lingvistică. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului depune, odata cu cererea de inscriere, 

la secretariatul unității de învățămant, in format electronic sau lectric o copie / scan a / al certificatului / 

diplomei obținute la examenul cu recunoaștere internațională. 

3. În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea 

certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, 

părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului poate depune o adeverinţă eliberată de respectiva 

instituţie/organizaţie, cel târziu până la data susţinerii testării.Certificatul / diploma cu rezultatele 

obținute vor fi prezentate în format electronic sau letric pană la începutul anului școlar, altfel elevul va 

pierde locul obținut.  

4. Membrii Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de 

competență lingvistică analizează documentele /certificatele /diplomele depuse de candidați, parcurgând 

următoarele etape: 

 a) verifică dacă rezultatul obținut de candidat este pentru limba modernă la care acesta ar 

trebui să susțină testul; 

 b) verifică dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă 

lingvistică egal sau superior nivelului A1, corespunzător Cadrului European Comun de 

Referinţă pentru Limbi (CECRL);  

c) pentru certificatele/diplomele pe care este menționat un termen de valabilitate, verifică dacă 

data la care se finalizează Testul de competență lingvistică se încadrează în termenul de 

valabilitate precizat pe certificat/diplomă.  

5.  Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în 

limbi          străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu testul de competență lingvistică, nivel A1 sau 

nivel superior, se găsește în ANEXA 2 a prezentei proceduri. Pentru niveluri superioare nivelului A2, 

corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, se recunosc și se echivalează 



examenele cuprinse în anexa 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5219/2010, cu 

modificările și completările ulterioare.               

6.  Comisia realizează apoi recunoaștererea și echivalarea rezultatelor obţinute de candidaţi la 

examene cu recunoaștere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu 

Testul de competență lingvistică, întocmind un proces-verbal, cu respectarea prevederilor Art. 139 (7) 

din Regulamentul - cadru de Organizare și Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar, aprobat cu nr. 

5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare.  

7.  La încheierea activităţii, comisia întocmește lista cu rezultatele finale ale recunoașterii și 

echivalării rezultatelor obţinute de candidaţi la examene cu recunoaștere internaţională pentru 

certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu Testul de competență lingvistică, validată prin 

semnătură de membrii comisiei și asumată de președinte. Lista cu rezultatele finale ale recunoașterii și 

echivalării se afișează la sediul unităţii de învăţământ.  

8. Nu se admit contestaţii ale rezultatelor obţinute în urma activităţii de recunoaștere și echivalare.  

 


