A D M I T E R E 2019 - Clasa a 9-a

ENGLEZĂ-BILINGV
PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA
ENGLEZĂ
Centrul de examen : COLEGIUL NAȚIONAL ,,SFÂNTUL SAVA’’
13 - 14 mai 2019 - Înscrierea candidaţilor la proba de
verificare a cunoştinţelor de limba engleză, conform
orarului :
Luni
13 mai
8 ,30 – 16,00 ;
Marti 14 mai
8,30 – 16,00 .
Înscrierea candidaților se face numai de către părinți sau tutori
legal instituiți.

Se depun următoarele documente :
1. Certificat de naştere (copie simplă ).
2. Anexa fişei de înscriere (original), eliberată de şcoala
generală semnată de directorul acesteia şi ştampilată.

Examenul are loc în ziua de 16 mai 2019
Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
constă în două probe:
Ora 8,30
– proba scrisă, pentru care se acordă 70 de
puncte (din care 10 puncte din oficiu);
Ora 11,00
- proba orală , pentru care se acordă 30 de puncte.
Accesul elevilor in salile de examen se va face in intervalul orar
8,00- 8,20.

Rezultatele se afişează în data de 20 mai 2019 .
Contestaţii se admit numai pentru probele scrise şi se depun în
aceeaşi zi ( 20 mai 2019 ) până la ora 16,00 , la secretariatul
centrului.

Rezultatele finale, după contestaţii , se afişează în ziua
de 24 mai 2019 , în fiecare centru .
În aceeaşi zi se transmit Comisiei de Admitere a
Bucureşti, listele cu rezultatele finale.

Municipiului

În perioada 27 - 29 mai 2019, în intervalul orar 8,30-16,00 ,
candidaţii îşi ridică anexele fişelor de înscriere de la centrele
unde au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă.
In ziua de 4 iunie 2019, candidaţii care au participat la aceste
probe, depun anexele fişelor de înscriere la unităţile gimnaziale
absolvite.
Precizare: Este considerat promovat candidatul care a obţinut :
minimum nota 6 ( 60 puncte) la examenul de verificare a
cunoştinţelor de limba modernă
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere şi
instrumente pentru scris de culoare albastru.

Precizare:
Conform OMEN nr. 4829/30.08.2018, candidaţii care au promovat, pe parcursul
învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor
obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională. Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program
bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă
certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau
superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.
Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine,
conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor
de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi
moderne de circulaţie internaţională.
Candidaţilor, care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau
menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/
rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul
Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi
moderne de circulaţie internaţională.
Procedura ISMB nr. 4144/25.02.2019 privind „Organizarea și desfășurarea probei de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal și
profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020” este afișată pe site-ul ISMB,
http://ismb.edu.ro, la secțiunea Admitere.
IMPORTANT!
a. Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni
la centrul de înscriere la care este arondată şcoala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada
prevăzută de calendarul admiterii şi participă la repartizarea computerizată.
b. Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de
învăţământ liceal din municipiu care organizează clase bilingve pentru limba modernă
respectivă/la clase cu predare în limba minorităţilor.
c. Atenție! Candidații care nu au participat sau care au participat, dar nu au promovat
probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă/modernă, nu bifează pe fișa de opțiuni
codul care corespunde claselor menționate la punctul b.

