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METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 

DE LIMBĂ MATERNĂ 

(Conform OME nr. 5243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024) 

 

 
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. 

Art.3 Se constituie centrul pentru organizarea probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă- 

LIMBA MAGHIARĂ- Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” Bistriţa. 

Art.4  Organizarea şi desfăşurarea probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă este 
coordonată de Comisia de admitere judeţeană, constituită prin Decizia nr. 219 din 16.02.2023 

Art.5 Înscrierea (15-16.05.2023) și desfășurarea probelor (17-19.05.2022) de verificare a    

                          cunoștințelor de limba maternă se desfășoară conform  ORDINUL ME nr. 5243 din 

                          31 august 2022 privind  organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul  liceal 
                           de stat  pentru anul școlar 2023-2024 și Anexa nr. 1 la Ordinul ME nr. 5243 din 31.08.2022. 

Art.6  Examenul pentru verificarea cunoştinţelor de limba maternă constă în  două probe: 

a) Proba scrisă are o durată de 60 minute şi este evaluată cu 70 puncte, din care 10 puncte 

din oficiu 

                          b) Proba orală are o durată de 10 minute /candidat şi este evaluată cu 30 puncte. 

Art.7 a) Subiectele şi baremele pentru probele scrise şi orale se elaborează de Comisia judeţeană de 

elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude/afini până la gradul 
II inclusiv în concurs) şi sunt aprobate de inspectorul de specialitate sau de un profesor metodist, 

desemnat de inspectorul de specialitate. 

                          b)Comisia menţionată la alin. a) este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, la 
propunerea inspectorului şcolar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de 

inspectorul de specialitate. 

Art.8  Examinarea şi evaluarea se face de către Comisiile de examinare şi evaluare pentru proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Comisiile de examinare şi evaluare se numesc prin 

decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului şcolar de specialitate sau a 

unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate. 

Art.9 În cele două  centre de examen în care se organizează probă de verificare a cunoştinţelor de 
limba maternă, se numeşte, prin decizie a inspectorului şcolar general, şi o comisie de 

contestaţii, formată din cadre didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în 

comisiile de examinare şi evaluare. Comisiile de contestaţii se numesc la propunerea 
inspectorului şcolar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de 

specialitate; 
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Art.10  Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă se alcătuiesc în 
conformitate cu programa şcolară de clasa a VIII-a pentru limba maternă. 

Art.11 Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi de diferite tipuri pentru verificarea 

cunoştinţelor de gramatică şi vocabular: itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de 
înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj  cum ar fi întrebări cu răspunsuri 

multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciții de 

realizare a unor corespondențe,text lacunar. 

Art.12 Pentru proba scrisă se pot depune constestaţii (22.05.2023) la secretariatul centrului de  
                           examen. 

Art.13 Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și participare la 

conversație 
                          a) Citirea unui text; descrierea unei imagini; 

                          b) Răspuns la 4 întrebări (scrise pe bilet); (2 întrebări de înţelegere globală; 2 întrebări de        

                              înțelegere în detaliu a textului) 

Art.14  La proba orală nu se admit contestaţii . 

Art.15 Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele 2 probe. Media aritmetică 

a punctajelor acordate de cei doi profesori examinatori la fiecare probă, reprezintă punctajul 

final la proba respectivă. Punctajele finale obţinute la cele două probe (scrisa şi orală) se adună, 
se împarte la 10 şi se obţine nota finală. 

Art.16 Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă candidatul care a 

obţinut cel puțin nota 6. 

Art.17 Rezultatul final al probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă se afișează în perioada 

prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unității de învățământ în care s-a desfășurat proba. 

Art.18 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.19 Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor în limba maternă  nu va fi inclusă in 

calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare (art.5(2) din Anexa 1 la  
OMECTS 4802/2010). 

Art.20 În situaţia în care candidatul a obţinut o notă mai mică de 6, 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.21 Vor putea fi înscrişi 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. 

 


