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La redactarea diplomelor pentru absolvenţii examenului de bacalaureat – 2013, pe verso-ul Diplomele 
de Bacalaureat vă rugăm să completați cu atenție la punctul C. Evaluarea competenței lingvistice în limba .......  
respectiv la punctul D. Evaluarea competențelor digitale, respectând prevederile OMECTS Nr.5219 din data de 
09.09.2010  privind  recunoașterea  și  echivalarea  rezultatelor  obținute  la  examene  cu  recunoaștere 
internațională  pentru  certificarea  competențelor  lingvistice  în  limbi  străine  și  la  examene  cu recunoaștere 
europeană pentru certificarea competențelor digitale, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o 
limbă  de  circulație  internațională  studiată  pe  parcursul  învățământului  liceal,  respectiv  de  evaluare  a 
competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru  proba  de  examen  C.  Evaluarea  competenței  lingvistice  în  limba  .......,  vă  rugăm  să  țineți  cont  de 
prevederile:

-  Anexei Nr.1 la OMECTS Nr.5219 din data de 09.09.2010:
“ART. 8
(1) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele 
obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice nu mai susţin 
proba C din cadrul examenului de bacalaureat.
(2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de 
competenţă lingvistică, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.
(3)  Pentru  candidaţii  aflaţi  în  situaţia  precizată  la  alin.  (1),  care  promovează  examenul  de bacalaureat,  se 
menţionează  pe  diploma  de  bacalaureat,  în  rubrica  corespunzătoare  probei  de  evaluare  a  competenţei 
lingvistice  într-o  limbă  de  circulaţie  internaţională  studiată  pe  parcursul  învăţământului  liceal,  textul: 
"examen ..................... (denumirea examenului), nivel ......, recunoscut şi echivalat cu proba C".”;

-  Anexei  Nr.2   LISTA  examenelor  cu  recunoaştere  internaţională  pentru  certificarea  competenţelor 
lingvistice în limbi străine, se va trece pe diplomă denumirea abreviată a examenului și nivelul de notare.

Pentru proba de examen D. Evaluarea competențelor digitale,  vă rugăm să țineți cont de prevederile:
- Anexei  Nr.3 la OMECTS Nr.5219 din data de 09.09.2010:

“ART. 8
    (1)  Candidaţii  cărora  li  se  recunosc  şi  li  se  echivalează,  conform  prevederilor  prezentei  metodologii,  
rezultatele obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale nu 
mai susţin proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.
    (2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de  
competenţă digitală, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.
    (3) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se 
înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţelor digitale - 
proba D din cadrul  examenului  de bacalaureat,  textul:  "examen ...........................  (denumirea  examenului) 
recunoscut şi echivalat cu proba D".
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    (4) Pentru candidaţii  aflaţi  în situaţia precizată la alin. (1) se menţionează pe diploma de bacalaureat şi  
nivelul de competenţă digitală, după cum urmează:
    a) "utilizator de nivel mediu", pentru candidaţii care au obţinut certificatul ECDL Start;                                  
    b) "utilizator experimentat", pentru candidaţii care au obţinut certificatul ECDL Complet.”

Alăturat vă trimitem 4 modele de Diplome de Bacalaureat completate cu situația în care s-a susținut 
sau nu examenul de competențe lingvistice și competențe digitale și cu situația în care sau echivalat cele două 
probe ale Examenului de Bacalaureat mai sus menționate.

    INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,                                                         COMPARTIMENT REŢEA ŞCOLARĂ, 
          prof. Negrean Daniel                    jr. Sebastian Hebriştean
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