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METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROBEI DE VERIFICARE A 

CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ (Cf. Ordinului ministrului educației și 

cercetării nr. 4317/2020) 

 

 
Art.1  Pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă (limba maghiară sau 

limba germană) şi doresc înscrierea în liceu în clasele cu predare în limbile minorităţilor 

naţionale, se organizează proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă. 

Art.2 Se constituie centrul pentru organizarea probei de verificare a cunoştinţelor de limba 

maternă - LIMBA GERMANĂ - Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa. 

Informații necesare la TF. 0363/100438 

Art.3 Se constituie centrul pentru organizarea probei de verificarea cunoştinţelor de limba 

maternă - LIMBA MAGHIARĂ - Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa. 

Informații necesare la TF.0363/213607 

Art.4  Organizarea şi desfăşurarea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă este 

coordonată de Comisia de Admitere Judeţeană, constituită prin Decizia nr. 99/27.01.2020. 

Art.5 Înscrierea candidaților pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă 

maternă se face în perioada 2-5 iunie 2020 la secretariatul unității școlare, prin cerere 

depusă personal de părintele/susținătorul legal sau transmisă prin email. 

                          Verificarea cunoștințelor de limba maternă se va desfășura în perioada 9-12 iunie 2020, 

după un program stabilit în funcție de numărul candidaților înscriși. Programul de derulare 

a probei va fi afișat pe site-ul/avizierul școlii, în data de 8 iunie 2020   

Art.6                 Activitatea de verificare și evaluare a cunoștințelor de limba maternă  este derulată de  

                          Comisia de Examinare și Evaluare, formată din 2 profesori de specialitate desemnați de  

                          inspectorul de specialitate, directorul/directorul adjunct al unității școlare și secretarul 

școlii. Comisia de examinare se constituie prin decizie a inspectorului școlar general. 

Art.7 Examenul pentru verificarea cunoştinţelor de limbă maternă constă în: 

                          a)Proba orală on-line, cu o durată de 15 minute /candidat şi este evaluată cu notă. 
Art.8  Tematica probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă va respecta programa pentru 

Evaluare Națională a absolvenților clasei a VIII-a pentru limba maternă respectivă;  

Art.9 Proba orală constă în: 

a) Citirea unui text; descrierea unei imagini – maximum 4,5 puncte. 

b) Dialog între membrii comisiei și candidat  – maximum 4,5 puncte. 

c) Prezență – 1 punct. 

Art.10  La proba orală nu se admit contestaţii   

Art.11 Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă candidatul care 

a obţinut cel putin nota 5; 

Art.12 Secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba, va trece nota obţinută în anexa la fişa de 

înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la Evaluarea 

Naţională”. Se va specifica si limba maternă la care a fost susţinută proba; 

Art 13 Directorul unității de învățământ care a coordonat organizarea probei, va confirma prin  

                          semnătură și ștampilă, corectitudinea notei și va transmite școlilor de proveniență ale  
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                          candidaților fișele de înscriere în care este specificată nota obținută la limba maternă. 

 Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă vor fi afișate la avizierul / 

pe site-ul unității de învățământ. 

Art.18 Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor în limba maternă  nu va fi inclusă în 

calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare (art.1(9)). 
Art.19 In situaţia în care candidatul a obţinut o notă mai mică de 5, se consideră că nu a promovat 

proba respectivă; secretariatul şcolii nu va completa în anexa fişei de înscriere „nota 

obţinută la limba şi literatura maternă la Evaluare Naţională”. În acest caz, 

candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă respectivă; 

Art.20 Vor putea fi inscrişi în clasele cu predare în limba minorităţilor numai candidaţii care au 

studiat în limba maternă şi au susţinut Evaluarea Naţională la limba respectivă sau 

candidaţii admişi la probele de verificare a cunoştinţelor de limba maternă. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


