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Nr. inreg. 3489/11.05.2022 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 

internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de 

competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a 

unei limbi moderne de circulație internațională 

Ediţia: 1 

Revizuirea: 0 

 

Componenta 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei: 

 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind  

responsabilii/

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Prof. Ana-Maria 

VLĂDĂU 

 

Inspector 

şcolar 

11.05.2022  

1.2. Verificat Prof. Neculai SAVIN  Inspector 

şcolar general 

adjunct 

11.05.2022  

1.3. Aprobat Prof. Ovidiu 

TRIPȘA 

Inspector 

şcolar general  

11.05.2022  

 

Componenta 2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia: 

Nr 

crt 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

Număr 

Compartiment Funcţia Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnătura 

1. 2 3 4 5 6 7 
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3.1 Informare 1 CA Preşedinte 

CA 

Prof. Ovidiu 

Tripșa 

  

3.2 Informare,  

colaborare, 

compatibili 

zare 

activităţi 

1 CA -

Descentralizare, 

curriculum, 

management 

instituţional, 

dezvoltarea 

resursei umane 

Membrii 

CA_IȘJ 

Brasov 

Membrii CA-

IȘJ Brasov 

 

  

3.3 Aplicare  1 Unitățile de 

învățământ din 

județul Brașov 

Directorii, 

directorii 

adjuncți, 

membrii 

C.A., cadrele 

didactice de 

specialitate 

Toţi 

directorii 

unităților de 

învățământ 

din județul 

Brașov 

  

3.4 Înregistrare, 

evidenţă 

1 Registratură Secretar 

 

Gabriela 

ISTRATE 

  

 

Componenta 3. Scopul procedurii:  

 

3.1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de recunoaștere și echivalare a 

rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competențe lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de 

circulație internațională 

 

 

Componenta 4.  Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale:  
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4.1. Prezenta procedură se aplică activităţilor conexe organizării şi desfăşurării recunoașterii 

și echivalării rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru 

certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competențe lingvistice 

pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne 

de circulație internațională 

4.2. Procedura operațională se aplică tuturor unităților de învăţământ preuniversitar din judeţul  

Brașov, directorilor şi directorilor adjuncţi, membrilor Consiliului de Administrație și tuturor 

cadrelor didactice de limbi moderne din unitățile de învăţământ preuniversitar din judeţul  

Brașov.  

 

Componenta 5. Documente cu rol reglator: 

 Legea Nr. 1 din 2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, modificat prin Ordinul nr. 

5.550/03.11.2021 

 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi 

moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEN nr. 4797/31.08.2017 

 Ordinul Nr. 3609 din 20.04.2022, pentru modificarea și completarea Anexei 

(Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi 

moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar) 

OMEN nr. 4797/31.08.2017 

 Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ORDINUL nr. 5.154 din 30 august 

2021 

  Procedura MEN Nr. 30891/14.05.2018, privind organizarea şi desfășurarea testului de 

competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a 

unei limbi moderne de circulație internațională 
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 Procedura MEN nr. 32530 / 27.05.2019, privind organizarea şi desfășurarea testului de 

competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a 

unei limbi moderne de circulație internațională 

 

 Procedura MEN nr. 30819/14.05.2018, privind organizarea şi desfășurarea testului de 

competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a 

unei limbi moderne de circulație internațională 

 

 Ordine, metodologii, regulamente, instrucţiuni şi notificări emise de Ministerul Educației 

Naționale, cu implicații în admiterea în clasele a V-a cu program intensiv de studiu al unei 

limbi moderne de circulaţie internaţională, clase ce vor funcționa în anul şcolar 2022-

2023  

 

 

Componenta 6. Definiţii şi abrevieri: 

6.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura 

operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 

activităţii, cu privire la aspectul procesual. 

2. Ediţie a unei 

proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, 

aprobată şi difuzată. 

3. Revizia în 

cadrul unei 

ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după 

caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

 

6.2. Abrevieri ale termenilor 
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Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operaţională 

2.  I.Ş.J. Brașov Inspectoratului Şcolar Judeţean Brașov 

3. CA al I.Ş.J. Brașov Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brașov 

4. M.E. Ministerul Educației  

5. R.O.F.U.I.P Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar 

 

 

Componenta 7. Descrierea procedurii: 

 

7.1. Dispoziții generale: 

1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de recunoaștere și echivalare a 

rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competențe lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de 

circulație internațională la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat sau 

particular din România, în baza prevederilor Art. 6 (2) și (3) din Regulamentul – cadru 

de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim 

intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin 

OMEN nr. 4797/31.08.2017 și ale ordinului 3609/20.04.2022 pentru modificarea și 

completarea Anexei OMEN nr. 4797/31.08.2017  

2. Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 

internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de 

competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare 

a unei limbi moderne de circulație internațională la nivelul unităților de învățământ 

preuniversitar de stat sau particular din România, dacă este cazul, se organizează 

conform prevederilor Art. 7 din Anexa (Regulamentul – cadru de organizare și 



Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Brașov 

 

Domeniul: Curriculum și inspecție 

școlară  

Procedură operaţională   

privind recunoașterea și 

echivalarea rezultatelor 

obținute la examene cu 

recunoaștere internațională 

pentru certificarea 

competențelor lingvistice în 

limbi străine cu testul de 

competențe lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a cu 

program intensiv de predare a 

unei limbi moderne de 

circulație internațională 

 

Ediţia 1 
 

Revizia: 0 

Nr. de exemplare: 1 

 

Curriculum și inspecție 

școlară_Limbă și comunicare 

Cod PO-IC-LC-LS-2 

 

Exemplar nr.1 

 

6 

 

funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, 

respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar) OMEN nr. 

4797/31.08.2017: “elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare 

în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională au promovat 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 

competență lingvistică 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.”  

3. 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, se constituie, la nivelul 

unităţii de învăţământ, în baza Art. 8. (1) din Regulamentul – cadru de organizare și 

funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv 

bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, comisia de recunoaştere şi 

echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internaţională 

pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu Testul de 

competență lingvistică, denumită în continuare Comisia de recunoaștere și 

echivalare.  

4. Comisia de recunoaştere şi echivalare poate recunoaște şi echivala, rezultatul 

obţinut de un candidat la un examen cu recunoaștere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limba modernă pentru care se susţine Testul de 

competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de 

predare a acelei limbi moderne de circulaţie internaţională.  

5. În vederea recunoaşterii şi echivalării rezultatelor obţinute la examenele cu 

recunoaştere internaţională, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului 

depune, la înscriere, la secretariatul unităţii de învăţământ, o cerere scrisă și prezintă 

certificatul/diploma obţinută, în original, în perioada prevăzută de prezenta 

procedură. Serviciul secretariat al unităţii de învăţământ realizează o copie „conform 
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cu originalul” a certificatului/diplomei obţinute, înapoind aparţinătorilor originalul, și 

depune această copie la dosarul de înscriere al candidatului, în vederea unei eventuale 

recunoaşteri şi echivalări a acesteia cu Testul de competență lingvistică.  

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

certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia care administrează examenul 

respectiv, părintele, tutorele sau reprezentantul legal al candidatului poate depune o 

adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie.  

7. În situaţiile menţionate la alin. (6), părintele/tutorele/reprezentantul legal al 

candidatului care a solicitat recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate 

depune certificatul/diploma în original la unitatea de învăţământ, cel târziu până la 

data susţinerii Testului de competență lingvistică.  

8. Dacă 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 și s-a 

constituit comisia de recunoaştere şi echivalare, membrii acesteia analizează 

documentele/certificatele/diplomele depuse de candidaţi, cu parcurgerea următoarelor 

etape:  

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

ar trebui să susţină 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.  

NB: Nivelurile de competenţă lingvistică sunt, în ordine crescătoare, următoarele: A1, 

A2, B1, B2, C1 și C2.  

c) pentru certificatele/diplomele pe care este menţionat 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.  

d) verifică dacă examenul pentru care candidatul a obținut certificatul/diploma 

prezentată este inclus în Anexa 2 la Procedura M.E.N. nr. 30891/14.05.2018 - lista 

examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor 

lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute și echivalate cu Testul de 
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competență lingvistică, nivel A1 sau nivel superior. Pentru niveluri superioare 

nivelului A2, se recunosc și echivalează examenele cuprinse în Anexa la Ordinul M.E. 

Nr. 5609/19 noiembrie 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și 

echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru 

certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere 

europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a 

competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul 

învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul 

examenului de bacalaureat 

9. 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 (Anexa 3 la Procedura M.E.N. nr. 30891/14.05.2018), cu respectarea 

prevederilor Art. 139 (7) din ROFUIP, cu modificările și completările ulterioare și 

ale Art. 7 din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu 

predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de 

învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017. 

10. La încheierea activităţii, comisia întocmește Tabelul nominal (Anexa 4 la 

Procedura M.E.N. nr. 30891/14.05.2018) 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, validat prin semnătură de membrii comisiei și 

asumată de președinte. Tabelul nominal cu rezultatele finale ale recunoașterii și 

echivalării se afișează la sediul unităţii de învăţământ. Nu se admit contestaţii ale 

rezultatelor obţinute în urma activităţii de recunoaștere și echivalare.  

 

7.2. Calendarul desfăşurării activității de organizare şi desfășurare a testului de competențe 

lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi 

moderne de circulație internațională și responsabilități 
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Nr. crt. Activitate Termene Responsabilităţi 

1.  

Constituirea la nivelul Inspectoratului Școlar 

Județean Brașov a Comisiei Județene de  

organizare şi desfășurare a testului de 

competențe lingvistice pentru admiterea în 

clasa a V-a cu program intensiv de predare a 

unei limbi moderne de circulație internațională, 

prin decizie a inspectorului școlar general 

5-10 mai 2022 

Conducerea 

Inspectoratului Școlar 

Județean Brașov 

2.  

Elaborarea Procedurii privind recunoașterea și 

echivalarea rezultatelor obținute la examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine cu 

testul de competențe lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de 

predare a unei limbi moderne de circulație 

internațională 

 

11-20 mai 2022 Comisia Județeană de  

organizare şi desfășurare 

a testului de competențe 

lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a 

cu program intensiv de 

predare a unei limbi 

 moderne de circulație 

internațională 

3.  

Constituirea, prin decizie internă, la nivelul 

unității, a  

- Comisiei de recunoaştere şi echivalare a 

rezultatelor obţinute la examene cu 

recunoaștere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine cu 

testul de competență lingvistică pentru 

admiterea în clasa a v-a cu program intensiv de 

predare a unei limbi moderne de circulaţie 

internaţională 

 

26-27 mai 2022 Conducerea unităţilor de 

învăţământ din județul 

Brașov unitățile de 

învățământ preuniversitar, 

în care se organizează 

clase cu predare a unei 

limbi moderne în regim 

intensive în anul școlar 

2022-2023 

4.  
Depunerea cererilor în vederea recunoașterii și 

echivalării  rezultatelor obținute la examene cu 

17-21 iunie 

2022 

Comisia de recunoaștere 

și echivalare pentru 



Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Brașov 
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școlară  

Procedură operaţională   

privind recunoașterea și 

echivalarea rezultatelor 

obținute la examene cu 

recunoaștere internațională 

pentru certificarea 

competențelor lingvistice în 

limbi străine cu testul de 

competențe lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a cu 

program intensiv de predare a 

unei limbi moderne de 

circulație internațională 
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recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine cu 

testul de competențe lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de 

predare a unei limbi moderne de circulație 

internațională 

 

admiterea în clasa a V-a 

cu program   intensiv de 

predare a unei limbi 

moderne de circulație 

internațională 

5.  

Afișarea Tabelului nominal cu rezultatele finale 

ale recunoașterii și echivalării 

23 iunie 2022 

Comisia de recunoaștere 

și echivalare pentru 

admiterea în clasa a V-a 

cu program   intensiv de 

predare a unei limbi 

moderne de circulație 

internațională 

 

8. Dispoziții finale:  

8.1 Procedura va fi difuzată membrilor comisiei şi compartimentelor implicate în 

coordonarea şi desfăşurarea acţiunilor de organizare și desfășurare a Testului de competență 

lingvistică.  

         

8.2. Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau 

alte reglementări cu caracter general sau intern care interesează prevederile acestei proceduri 

 

 

Anexe:  

Anexa 1- Cerere echivalare 

Anexa 2- 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 pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de 

predare a unei limbi moderne de circulație internațională.  
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Anexa 3- Proces-verbal comisie echivalare  

Anexa 4- Tabel cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării certificatelor internaționale 


