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      Nr.  05 /ADM/ 28.02.2023 

 

Aprobată în ședința C.A. din data de 16.03.2023                                     INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

        prof. dr. Horea Forian ABRUDAN 

 

 

 

 

METODOLOGIA  DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE 

VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ 
 

 

Art.1. (1) Unitățile de învățământ, care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale  

sunt arondate următoarelor centre de examen și evaluare a probei de desfășurare a cunoștințelor de 

limbă maternă: Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea pentru limba și literatura maghiară, 

Liceul Teoretic ” Friederich Schiller” Oradea pentru limba și literatura germană maternă și Liceul 

Teoretic ”Jozef Kozacek” Budoi pentru limba și literatura slovacă, care vor organiza, pentru 

admiterea în clasa a IX-a  la liceu, anul I în învățământul profesional de stat și dual, proba de verificare a 

cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă 

respectivă.  

(2) Perioadele de înscriere și de desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă sunt 

prevăzute în Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 – 2024, anexa 1 la 

Ordinul Ministrului Educaţiei, nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023–2024, cu modificările și completările ulterioare și în 

Calendarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2023–2024, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Educației cu Nr. 5439/26.09.2022 privind organizarea, desfăşurarea și calendarul 

admiterii în învăţământul profesional și în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023–2024.  

(3) Proba se organizează în centre de examen și evaluare (unități de învățământ nominalizate la aliniatul 

1), stabilite de comisia de admitere județeană, în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în 

învățământul liceal de stat și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și dual, pentru anul 

școlar 2023–2024. Candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, se înscriu pentru 

proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în perioada prevăzută de Calendarul admiterii în 

învățământul liceal de stat și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și dual, pentru anul 

școlar 2023–2024, la secretariatele unităților de învățământ stabilite ca și centre de examen și evaluare. 

(4) Candidații la liceele/clasele cu predare în limba minorităților, care au studiat în limba maternă și au 

susținut Evaluarea Națională la limba și literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să susțină proba de 

verificare a cunoștințelor de limba maternă. Ei vor completa fișele cu opțiuni în perioada specificată de 

calendar, la școlile gimnaziale de proveniență. Școlile gimnaziale de proveniență a acestor candidați, vor 

completa, în fișa de înscriere, notele obținute de aceștia la Evaluarea Națională pentru proba de limbă și 

literatura maternă. 

 

Art.2. (1) Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă se alcătuiesc în 

conformitate cu programele școlare din clasele  V–VIII pentru limba și literatura maternă.  
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(2) Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă sunt unice la nivelul județului. 

Acestea se elaborează de către comisia județeană de elaborare a subiectelor, formată din:  

- președinte: inspector școlar pentru limba și literatura maghiară, limba și literatura germană maternă/ 

inspector școlar pentru minoritatea slovacă/profesor metodist de specialitate (limba și literatura maghiară/ 

limba și literatura germană maternă/ limba și literatura slovacă),  

- secretar: cadru didactic cu abilități de operare pe calculator,  

- membri: 2–6 profesori de specialitate/limbă maternă (limba și literatura maghiară, slovacă și germană 

maternă). 

 (3) Comisia menționată la alin. (2) este numită prin decizia inspectorului școlar general. 

 

 Art.3. (1) Comisia din centrul de examen și evaluare pentru proba de verificare a cunoștințelor de 

limbă maternă, care funcționează în centre de examen și evaluare, este formată din: 

- președinte: directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ desemnată ca și centru de examen 

și evaluare, 

- membri: câte 2 profesori de specialitate pentru cel mult 50 de elevi înscriși la o probă de limbă maternă, 

câte 2 profesori asistenți pentru cel mult 15 elevi înscriși la o probă de limbă maternă. 

(2) Comisia menționată la alin. (1) este numită, prin decizia inspectorului școlar general, la propunerea 

inspectorului școlar pentru limba și literatura maghiară, limba și literatura germană maternă, respectiv 

inspetorului școlar pentru minoritatea slovacă. 

(3) În centrele de examen și evaluare, în care se organizează proba de verificare a cunoștințelor de limbă 

maternă, se numesc prin decizia inspectorului școlar general, la propunerea inspectorului școlar de 

specialitate și comisii de evaluare a contestațiilor, formate din președinte și membri, câte 2 cadre 

didactice de specialitate pentru fiecare probă de limbă maternă, altele decât cele care sunt numite în 

comisia din centrul de examen și evaluare. 

 

Art.4. (1) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă este probă scrisă, care se apreciază cu note 

de la 1 la 10. 

(2) În situația în care candidatul a obținut la probă cel puțin nota 5, secretariatul centrului de examen și 

evaluare la care a fost susținută proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă va trece nota 

obținută de candidat în anexa la fișa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obținută la limba și literatura 

maternă la evaluarea națională”; se va specifica și limba maternă la care a fost susținută proba. Directorul 

unității de învățământ – centrul de examen și evaluare la care a fost susținută proba va confirma, prin 

semnătura și ștampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fișei de înscriere. 

(3) Nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor de limba maternă nu va fi inclusă în calculul 

mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art. 5, alin.(2), litera e, din Anexa 

1 la Ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 

liceal de stat, cu modificările și completările ulterioare, art.17 din Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 

5068/31.08.2016 – Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de 

stat și art.17 din Ordinul Nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, 

conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de 

stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor.  
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(4) În situația în care candidatul a obținut, la proba de verificare a cunoștințelor de limba  maternă, o notă 

mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul centrului de examen 

și evaluare (unitatea de învățământ la care s-a desfășurat proba) va elibera anexa fișei de înscriere, fără a 

completa rubrica „nota obținută la limba și literatura maternă la evaluarea națională” și fără a modifica în 

alt mod anexa fișei. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă 

respectivă. 

(5) Candidații care au participat la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, indiferent dacă au 

promovat-o sau nu, își vor completa fișa de opțiuni la școlile gimnaziale de proveniență, în perioada 

prevăzută de calendarul admiterii. 

(6) Pe fișa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la 

rubrica „nota obținută la limba și literatura maternă la evaluarea națională” (una dintre ele fiind, 

limba maternă în care a studiat disciplinele la gimnaziu). 

 

Art.5. (1) Nu vor putea fi înscriși la clase cu predare în limbile minorităților naționale decât acei candidați 

care au studiat în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională la limba respectivă, sau care au 

susținut și promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă menționată anterior.  

(2) Pentru candidații care nu îndeplinesc condiția de la alin. (1), nu se iau în considerare opțiunile pentru 

clase cu predare în limbile minorităților naționale, înscrise în fișă. 

(3) Candidații declarați admiși pot fi repartizați la orice unitate de învățământ liceal din județ care 

organizează clase cu predare în respectiva limbă a minorităților. 

 

Art.6.  (1) După afișarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunoștințelor de limba maternă, 

tabelul cu numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, școala și 

județul de proveniență, media de admitere a candidaților declarați admiși la proba de verificare a 

cunoștințelor de limbă maternă, este transmis electronic și în scris comisiei de admitere județene, de către 

comisia de examinare și evaluare din centrul de examen. 

(2) Candidații care au participat la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă primesc, de la 

unitatea școlară la care au susținut proba, anexa fișei de înscriere completată sau nu, după caz, cu 

rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, respectiv maternă, în perioada 

prevăzută de Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024, anexa 1 la 

Ordinul Ministrului Educaţiei, nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare și în 

Calendarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2023-2024 aprobat prin Ordinul 

Ministrului Educației și Cercetării Nr. 5439/26.09.2022 privind organizarea, desfăşurarea și calendarul 

admiterii în învăţământul profesional și în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024. 

(3) Candidații depun, la unitatea de învățământ pe care au absolvit-o, anexele fișelor, conform 

Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024, anexa 1 la Ordinul 

Ministrului Educaţiei, nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal pentru anul şcolar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare și Calendarului admiterii 

în învățământul profesional pentru anul școlar 2023-2024, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației cu 

Nr. 5439/26.09.2022 privind organizarea, desfăşurarea și calendarul admiterii în învăţământul 

profesional și în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024. Anexele completate, semnate și 

ștampilate, se vor atașa fișei de înscriere. 
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(4) Candidații, care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limba maternă, indiferent 

dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opțiuni la centrul de înscriere la care este arondată 

școala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, și participă la 

repartizarea computerizată. 

 

Art.7. (1) Comisia de admitere județeană transmite la Centrul Național de Admitere, într-un fișier separat, 

conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024, anexa 1 la Ordinul 

Ministrului Educaţiei, nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal pentru anul şcolar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare și Calendarului admiterii 

în învățământul profesional pentru anul școlar 2023-2024, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației cu 

Nr. 5439/26.09.2022 privind organizarea, desfăşurarea și calendarul admiterii în învăţământul 

profesional și în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024, lista candidaților care au promovat 

probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă. 

(2) Listele menționate la alin. (1) cuprind: numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, codul 

numeric personal al acestuia, școala și județul de proveniență, limba maternă la care a susținut testul și 

nota obținută. 

(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului Național de Admitere, răspunde președintele comisiei 

de admitere județene. 

 

 

Comisia de Admitere Județeană BIHOR: 

 

Președinte: prof. Kéry Hajnal – inspector școlar general adjunct 

Secretari: prof. Negruțiu Florin – inspector școlar pentru religie și proiecte educaționale 

 prof. Dume Carmen – inspector școlar pentru educație permanentă şi activităţi 

extraşcolare                 

 prof. Vîlceanu Daniela – inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic 

Membri: prof. Tankó Veronica-Zita – inspector școlar pentru învățământ preșcolar și primar în 

limba maghiară 

 prof. Biriș Mihaela – inspector școlar pentru istorie-geografie 

 prof. Cordovan Ionel – inspector școlar pentru minoritatea rromă 

 prof. Ismet Omer – inspector școlar pentru matematică 

 jr. Bodiuț Amalia – consilier rețea școlară 
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Anexa 1 la Metodologia  de organizare și desfășurare a probei de verificare a  

cunoștințelor de limbă maternă, nr. 05/ADM din data de 28.02.2023 

 

 

CALENDARUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE                         

A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ  

 

 

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă – învățământ liceal de stat – etapa I-a 

 

Activitatea Perioada / 

Data limită 

Responsabili 

Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru 

candidaţii care doresc să participe  la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă 

10-12 mai 

2023 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu clase 

gimnaziale 

Înscrierea candidaților pentru  probele  de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă și transmiterea/completarea 

anexelor fișelor de înscriere 

15-16 mai 

2023 

Directorii şi 

secretariatele şcolilor  în 

care se organizează 

probele 

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă: maghiară, germană, slovacă  

17-19 mai 

2023 

Comisiile din centrele 

de examen pentru 

probele respective 

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă. 

22 mai  

2023 

Comisiile din centrele 

de examen 

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă, (acolo unde metodologia 

permite acest lucru). 

22 mai  

2023 

Comisiile din centrele 

de examen 

Comisia de admitere 

judeţeană 

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

Transmiterea, către Comisia de admitere judeţeană a Listelor 

cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă maternă, prin completarea acestora în aplicația 

informatică centralizată. 

26 mai 

2023 

Comisiile din centrele 

de examen 

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la 

unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă 

29-30 mai 

2023 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu clase 

gimnaziale 

Diriginţii claselor a 

VIII-a 

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale  

candidaţilor care au participat la probele de verificare a  

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de 

învăţământ de provenienţă. 

09 iunie 

2023 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu clase 

gimnaziale 

Diriginţii claselor a 

VIII-a 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene în 

format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei 

candidaţilor care au promovat probele de verificare a 

15 iunie 

2023 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 
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cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor 

acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării 

introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată 

 

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă – învățământ liceal de stat – etapa a II-a 

  

Activitatea Perioada / 

Data limită 

Responsabili 

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

31 iulie 

2023 

Directorii şi 

secretariatele liceelor 

care organizează probele 

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de  limbă 

maternă  pentru a II-a etapă a admiterii 

 

1-2 august 

2023 

Comisia de admitere   

judeţeană BIHOR, 

Comisiile din centrele 

de examen 

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă maternă pentru a II-a etapă a admiterii. 

Rezolvarea eventualelor contestaţii. 

Afişarea rezultatelor finale. 

3-4 august 

2023 

Comisia de admitere   

judeţeană BIHOR, 

Comisiile din centrele 

de examen 

 

 

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă – învățământ profesional și învățământ dual  

  

 

- numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile 

minorităţilor naţionale - pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/ clasele cu 

predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă 

(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional şi dual) 

 

Activitatea Perioada / 

Data limită 

Responsabili 

Eliberarea/Transmiterea fișelor de înscriere pentru candidaţii 

care doresc să participe  la probele de verificare a cunoştinţelor 

de limbă maternă     

Notă: Se va utiliza fișa de înscriere pentru admiterea în 

învățământul liceal/profesional/dual 

10-12 mai 

2023 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu clase 

gimnaziale 

Înscrierea candidaților pentru  probele  de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă 

Notă: Înscrierea se va realiza la unitățile de învățământ stabilite 

de către comisia de admitere județeană, ca centre pentru probele 

de verificare a cunoștințelor de limbă maternă 

15-16 mai 

2023 

Unitățile de învățământ 

centre pentru probele de  

verificare a 

cunoștințelor de limbă 

maternă 

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă 

17-19 mai 

2023 

Comisiile din centrele 

pentru probele de  

verificare a 

cunoștințelor de limbă 

maternă 
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Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă. 

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor 

de limbă maternă acolo unde Metodologia permite acest lucru.      

22 mai 2023 Comisiile din centrele 

pentru probele de  

verificare a 

cunoștințelor de limbă 

maternă 

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

Transmiterea, către Comisia de admitere judeţeană a Listelor 

cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă maternă, prin completarea acestora în aplicația 

informatică centralizată.  

26 mai 

2023 

Comisiile din centrele 
pentru probele de  

verificare a cunoștințelor 

de limbă maternă  
Comisia de admitere 

judeţeană 

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la 

unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă 

 

29–30 mai 

2023 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu clase 

gimnaziale 

Diriginţii claselor a 

VIII-a 

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale 

candidaţilor care au participat la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă la unităţile de învăţământ 

gimnazial absolvite. 

09 iunie 

2023 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu clase 

gimnaziale, 

Diriginţii cls. a VIII-a 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene, în 

format electronic, către  Centrul Naţional de Admitere a listei 

candidaţilor care au promovat probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor 

acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării  

introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată 

15 iunie 

2023 

Comisia de admitere 

judeţeană 

 

 

 

Comisia de Admitere Județeană BIHOR: 

 

Președinte: prof. Kéry Hajnal – inspector școlar general adjunct 

Secretari: prof. Negruțiu Florin – inspector școlar pentru religie și proiecte educaționale 

 prof. Dume Carmen – inspector școlar pentru educație permanentă şi activităţi 

extraşcolare                 

 prof. Vîlceanu Daniela – inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic 

Membri: prof. Tankó Veronica-Zita – inspector școlar pentru învățământ preșcolar și primar în 

limba maghiară 

 prof. Biriș Mihaela – inspector școlar pentru istorie-geografie 

 prof. Cordovan Ionel – inspector școlar pentru minoritatea rromă 

 prof. Ismet Omer – inspector școlar pentru matematică 

 jr. Bodiuț Amalia – consilier rețea școlară 

 


