R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CABINET MINISTRU

ORDIN
privind aprobarea metodologiilor de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obținute la
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine
şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale,
cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe
parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului
de bacalaureat

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 51/2009, privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
emite prezentul ordin:
Art.1. Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, cu proba
de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul
învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat. Metodologia este prevăzută în Anexa 1,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. Se aprobă Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor
lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din
cadrul examenului de bacalaureat. Lista este prevăzută în Anexa 2, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 3. Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenele cu
recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. Metodologia este prevăzută în Anexa 3,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Art.5. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală
Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional pentru Curriculum şi
Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi
conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
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Secretar de Stat
Iulia Adriana Oana Badea

Secretar General
Gheorghe Asănică

Direcţia Generală Juridică şi Control
Director general
Gabriel Liviu Ispas

Centrul Naţional pentru Curriculum
şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Direcţia Generală Buget - Finanţe,
Patrimoniu şi Investiţii
Director general
Mihai Păunică

Direcţia Generală Învăţământ în Limbile
Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul

Director general
Silviu Cristian Mirescu

Director general
Gabriella Maria Pasztor

Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe
Director General
Liliana Preoteasa
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