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NOTĂ 

Ref. Norme metodologice de aplicare a OMEC nr. 4341/27.05.2020 privind 
aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de 

competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și 
digitale - examenul de Bacalaureat naţional 2020 

 
 
Art. 1. Toate aspectele precizate în Metodologia pentru echivalarea/recunoașterea 
nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor 
lingvistice și digitale – examenul de bacalaureat naţional 2020 fac referire la 
absolvenții care au parcurs învățământul liceal clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a.  
 
Art. 2. – (1) Pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în 

limba română/în limba maternă la examenul de bacalaureat naţional 2020 se calculează 
media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal la disciplina 
limba și literatura română/limba și literatura maternă în clasele a IX-a – a XII-a pentru 
absolvenții învățământului de zi, respectiv în clasele a IX-a – a XIII-a pentru absolvenții 
învățământului seral/frecvență redusă/absolvenții învățământului de zi, profil pedagogic, 
care au studiat cinci ani de liceu. 
(2) Pentru candidații la examenul de bacalaureat național 2020, absolvenți de studii 
liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru 
stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în 
limba maternă se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul 
învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale. 
(3) Candidații la examenul de bacalaureat național 2020, absolvenți de studii liceale în 
străinătate, care nu au studiat disciplina limba și literatura română/limba și literatura 
maternă susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în 
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limba română/în limba maternă (proba A/proba B) în baza Procedurii CNEE nr. 
175/28.01.2019 pentru desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice 
de comunicare orală în limba română/în limba maternă (Probele A și B) ale examenului 
de bacalaureat național 2019. 
 
Art. 3. – (1) Pentru stabilirea nivelului unic de competență corespunzător competențelor 

lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului 
liceal la examenul de bacalaureat naţional 2020 se calculează media aritmetică a 
mediilor anuale obținute la disciplina limba modernă. În calcul se iau mediile anuale 
numai pentru anii școlari în care candidații au studiat respectiva disciplină pe parcursul 
învățământului liceal.  
(2) Pentru candidații la examenul de bacalaureat național 2020 care au studiat 
disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obținută la 
această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competență. 
(3) Pentru candidații la examenul de bacalaureat național 2020, absolvenți de studii 
liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru 
stabilirea nivelului unic de competență corespunzător competențelor lingvistice într-o 
limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal se face 
exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de 
numărul de ani corespunzător studiilor liceale. 
 
Art. 4. – (1) Pentru stabilirea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la 

examenul de bacalaureat naţional 2020 se calculează media aritmetică a mediilor 
anuale obținute la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a 
și a X-a, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal 
sau profesional. 
(2) În cazul candidaților la examenul de bacalaureat național 2020 care nu au studiat 
disciplina Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru 
stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor 
anuale obținute la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă 
acesteia pe parcursul învățământului liceal sau profesional. 
(3) În cazul candidaților la examenul de bacalaureat național 2020 care au studiat 
disciplina Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor sau o disciplină echivalentă pe 
parcursul unui singur an, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul 
învățământului liceal sau profesional, media anuală obținută la această disciplină este 
media care stă la baza stabilirii nivelului de competență digitală. 
(4) Candidații la examenul de bacalaureat național 2020 care nu au studiat disciplina 
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia în cadrul 
învățământului liceal sau profesional, dar au susținut un examen/probă de echivalare 
a studiilor la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă 
acesteia, stabilirea nivelului de competență digitală se face exclusiv pe baza notei 
obținute de candidat la examenul/proba de echivalare. 
 
Art. 5 – (1) Pentru candidații la examenul de bacalaureat național 2020 care au urmat 

studiile liceale în străinătate, echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor 
de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se realizează după echivalarea 
studiilor în baza dovezilor parcursului școlar, cu respectarea prevederilor Metodologiei 
pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de 
evaluare a competențelor lingvistice și digitale – examenul de bacalaureat naţional 
2020 și ale prezentei Note. 
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(2) În situația în care candidații la examenul de bacalaureat național 2020 care au 
urmat studiile liceale în străinătate și care au obținut echivalarea acestora, dar nu pot 
prezenta dovezi ale parcursului școlar, susțin probele de evaluare a competențelor 
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului 
liceal și proba de evaluare a competențelor digitale în baza Procedurii CNEE nr. 
176/28.01.2019 pentru organizarea şi desfăşurarea probei de evaluare a 
competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 
învăţământului liceal (Proba C) – examenul de bacalaureat naţional 2019, respectiv a 
Procedurii CNEE nr. 177/28.01.2019 pentru organizarea şi desfăşurarea probei de 
evaluare a competenţelor digitale (Proba D) – examenul de bacalaureat naţional 2019. 
 
Art. 6 – (1) Pentru candidații care, în baza prevederilor Metodologiei pentru 

echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare 
a competențelor lingvistice și digitale – examenul de bacalaureat naţional 2020 și ale 
prezentei Note susțin probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – 
examenul de bacalaureat naţional 2020, astfel: 
a) proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba 

română (proba A) în data de 11 iunie 2020; 
b) proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba 

maternă (proba B) în data de 12 iunie 2020; 
c) proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 

internaţională studiată pe parcursul învățământului liceal (proba C) în data de 15 
iunie 2020 - proba de înţelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă și în 
data de 16 iunie 2020 - proba orală; 

d) proba de evaluare a competențelor digitale (proba D) în data de 17 iunie 2020. 
(2) Probele prevăzute la alin. (1) sunt organizate de către comisiile de bacalaureat de 
echivalare și recunoaștere a competentelor lingvistice și digitale. 
 
Art. 7 Candidații la examenul de bacalaureat național 2020 care beneficiază de 
prevederile OMECTS nr.5219/2010 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, cu 
modificările ulterioare, depun o adeverință eliberată de instituția/organizația care 
administrează examenul de certificare a competențelor, precum și fișa rezultatelor 
obținute, în situațiile excepționale în care se înregistrează întârzieri în eliberarea 
certificatului/diplomei de către instituția/organizația respectivă. 
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