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Unitatea de învăţământ: ____________________________

Adresa: ________

ANEXA 2

Nr. 

Nr. 

crt.

Numele şi prenumele 

candidatului
Limba modernă

Denumirea 

examenului/olimpia

dei naționale 

Nivel minim 

recunoscut                

Nivel minim 

pentru 

promovarea 

examenului                    

Nivel obtinut 

de candidat

Nr. inregistrare 

cerere; data 

inregistrării 

cererii

Examenul/instituția 

este/nu este inclus/ă 

in Anexa 2 la O.M.E. 

5609/19.11.2021 

/Premiu sau mențiune 

la Olimpiada națională 

(DA/NU)

Seria și nr. 

certificatului/dipl

omei/adeverinț

ei

Incadrarea/ 

Neîncadrarea 

în termenul de 

valabilitate 

Da/Nu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ex. POPESCU MARIA L. ENGLEZA KET A2 A2 A2 .... DA ..... DA

2 ex. IONESCU VLAD L. ENGLEZA PET A2 B1 A2 .... DA ..... DA

Preşedinte comisie, Membrii comisiei:

1) __________________________

2) __________________________

PROCES VERBAL

Secretar comisie,

cu deciziile Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine 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   





Rezultatul final al 

procedurii: Se 

aprobă/Se 

respinge 

cererea de 

echivalare

Nota acordată 

în urma 

echivalării

Explicaţii in cazul respingerii cererii

11 12 13

SE APROBA 10

SE RESPINGE Nu se acordă. Nu a obtinut nivelul minim de promovare a ex.

Membrii comisiei:

1) __________________________

2) __________________________

PROCES VERBAL

cu deciziile Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine 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   



Unitatea de învăţământ: ____________________________

Adresa: ________

ANEXA 3

Nr.

Nr. 

crt.
Unitatea de învățământ Numele şi prenumele candidatului* Limba modernă

Denumirea 

examenului/olimpiad

ei școlare 

Nivel minim 

recunoscut            

Nivel minim pentru 

promovarea 

examenului                   

Nivel obtinut de candidat

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Ș.G. NR. ... ex. POPESCU MIRCEA L. ENGLEZA KET A2 A2 A2

Director,

Notă*: În tabel vor fi înregistrați doar elevii a căror cerere de echivalare a fost aprobată.

TABEL NOMINAL

cu rezultatele finale obținute în urma recunoașterii și echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine 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   



Nr. inregistrare 

cerere; data 

inregistrării 

cererii

Examenul/instituția 

este/nu este inclus/ă 

in Anexa la O.M.E. 

nr. 5609/19.11.2021 

/Premiu sau mențiune 

la Olimpiada 

națională (DA/NU)

Seria și nr. 

certificatului/

diplomei/ade

verinței

Incadrarea/ 

Neîncadrarea 

în termenul de 

valabilitate 

Da/Nu 

Rezultatul final 

al procedurii 
Nota acordată

8 9 10 11 12 13

.... DA ........ DA ECHIVALAT 10

TABEL NOMINAL

cu rezultatele finale obținute în urma recunoașterii și echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine 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   


