
                ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE A
CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU
PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII ÎN

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

   1.a Solicitarea recunoașterii și echivalării și depunerea documentelor pentru echivalarea rezultatelor 
obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale cu Proba de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi 
moderne în regim bilingv;  

          1.b. Depunerea de copii „conform cu originalul” ale 
adeverințelor/certificatelor/diplomelor obținute, în vederea recunoaşterii şi 
echivalării;

                                                              Termen - limită - 12.05.2022 

   2.  Eliberarea, de către conducerile unităților de învățământ, a anexelor fişelor 
de înscriere pentru toți elevii care doresc să participe la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv pentru cei care doresc recunoașterea 
și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere 
internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale de către comisia 
constituită la nivelul unității de învățământ.  

                                                                Termen – limită - 13.05.2022   

    3. Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv a 
celor care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere 
internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale, prin depunerea anexei fișei de înscriere la centrele
de examen pentru susținerea probei.   

                                                    TERMEN: 16-17.05.2022  

   4. Desfășurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

                                                      TERMEN: 18-20.05.2022  

   5. Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

                                                     TERMEN: 23.05.2022  

  6. Depunerea contestaţiilor

                                                     TERMEN: 23.05.2022  

 7.  Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care
au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și 
echivalatele rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională  

                                                                  TERMEN-   30-31.05.2022   

8. Depunerea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au
susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate



rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, la unităţile de
învăţământ gimnazial de proveniență

TERMEN: 03.06.2022


