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             Str. Viitorului, nr. 60, sector 2, București 
                                                                           Tel/Fax: 021 210 69 35 

 

 

Nr. 1011/2.06.2020 

Aprobată în CA din data 2.06.2020 
 

 
 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, 
a reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele si 
 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Rădulescu Sorana Membru 
CEAC 

2.06.2020  

1.2. Verificat Zamfir Maria Director adjunct 2.06.2020  
1.3 Aprobat Dogaru Gheorghe Director 2.06.2020  
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 
 Ediţia/ revizia in 

cadrul ediţiei 
Componenta 

revizuită 
Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 
2.1. Ediţia 1 PO.37 elaborare 2.06.2020 
2.2. Revizia 1    
2.3 Revizia 2    
 

COLEGIUL NAȚIONAL 
“CANTEMIR VODĂ” 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PENTRU 
ECHIVALAREA/RECUNOAŞTEREA 

NIVELURILOR DE COMPETENŢĂ DIN 
CADRUL PROBELOR DE EVALUARE A 

COMPETENŢELOR 
LINGVISTICE ŞI DIGITALE - EXAMENUL DE 

BACALAUREAT NAŢIONAL 2020 LA 
COLEGIUL NAŢIONAL ”CANTEMIR VODĂ” 

Ediţia  1 
Nr.ex. 6 
Revizia - 
Nr de ex - 

CEAC Pag. 1 din 6 

Cod P.O. 37 

Colegiul  Național  „Cantemir  Vodă” 
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 
cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Scopul 
difuzării 

Ex 
nr. 

Compartiment Funcţia Nume și 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Aplicare 1 Management Director Dogaru Gheorghe 2.06.2020  

3.2. Aplicare 1 Management Director 
adjunct 

Zamfir Maria 2.06.2020  

3.3. Aplicare 1 
Personal 
didactic, 
didactic auxiliar, 
nedidactic 

- - 2.06.2020  

3.4. Aplicare 1 Elevi - - 2.06.2020  

3.5. Aplicare 1 Consiliului de 
administrație 

Membri   2.06.2020  

3.6. Aplicare 1 Comitetele de 
părinți 

Membri   2.06.2020  

 
4. Scopul procedurii operaţionale 

  Prezenta procedură stabileşte modul de echivalare/recunoaştere a nivelurilor de 
competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul 
de bacalaureat naţional 2020 la Colegiul Naţional ”Cantemir Vodă”. 
 

5. Domeniul de aplicare 
 Prezenta procedură va fi folosită în toate activităţile desfăşurate de către persoanele 
care participă la activitățile impuse de  echivalare/recunoaştere a nivelurilor de competenţă din 
cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat 
naţional 2020, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-
CoV-2. 
 

6. Documente de referinţă 
• Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art 83 (1) cu modificările şi completările ulterioare. 
• Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu 
modificările și completările ulterioare. 

• Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5079/ 2016 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare. 

• Prevederile art. 10 alin. (2) lit b), art. 17 alin.(2) și art. 25 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

• Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind 
recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională 
pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere 
europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor 
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, 
respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu 
modificările ulterioare. 

• Ordinul nr 4.267/841/2020 al ministrului educației și ministrului sănătății pentru stabilirea 
unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile 
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de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea 
Ministerului Educației și Cercetării. 

• ORDIN  nr. 4.950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de bacalaureat naţional – 2020. 

• ORDIN nr. 4.341/27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru 
echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a 
competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020. 

 
 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
7.1 Definiţii ale termenilor 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte 
termenul 

1. PO  
(ProceduraOperaţională) 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se 
desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din 
cadrul unităţii 

2. Ediţie a unei proceduri 
operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată 

 
7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţională 
2. E Elaborare 
3. V Verificare 
4. A Aprobare 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 
8. F Formular 
9. C.E.A.C. Comisia pentru evaluare si asigurare a calităţii 

10. CA Consiliul de administraţie 
11. CNCV Colegiul Naţional ”Cantemir Vodă” 

 
 
 

8. Descrierea procedurii operaţionale 
8.2 Generalități 
8.3 Responsabilități și termene 
8.3 Resurse necesare 
8.4 Modul de lucru 

  
8.1 Generalități 

Avînd în vedere că în anul școlar 2019-2020, examenul de bacalaureat se desfășoară în 
condiții speciale, cu măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, 
procedura stabilește modul de echivalare/recunoaştere nivelurilor de competenţă din cadrul 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.  
 
•  Centrul de examen pentru sesiunea 2020 este Colegiul Național “Cantemir Vodă”. 
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• Conducerea colegiului hotărăște, prin decizie internă, componența comisiilor de 
bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale, cu 
următoarea componenţă: 

1. preşedinte: director sau director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar; 
2. secretar: cadru didactic cu abilităţi de operare pe calculator; 
3. membri: 2 - 4 profesori evaluatori pentru fiecare specialitate şi 1 secretar al unităţii 

de învăţământ. 
Un membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protecţie a 
muncii. 
 

• Se stabilește câte o comisie pentru fiecare probă de certificare a competențelor: de 
comunicare orală în limba română (proba A), de competenţă lingvistică într-o limbă de 
circulaţie internaţională (proba C), de competenţă digitală (proba D). 
 
• Calcularea mediilor şi echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul de bacalaureat 
naţional 2020 se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a 
competenţelor lingvistice şi digitale, în perioada 11 - 17 iunie 2020, astfel: 

 
A) pentru candidaţii din seria curentă: după întocmirea tabelelor de înscriere, în conformitate 
cu evidenţele din licee, se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale 
mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal la disciplinele limba şi 
literatura română/limba şi literatura maternă studiate pe parcursul învăţământului liceal, limba 
modernă de circulaţie internaţională aleasă pentru susţinerea probei din anii şcolari în care 
candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învăţământului liceal, respectiv la 
disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a; 
B) pentru candidaţii din anii precedenţi: după întocmirea tabelelor de înscriere, se întocmesc 
tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obţinute de candidat pe 
parcursul învăţământului liceal, pentru echivalarea nivelurilor de competenţă din cadrul 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul de bacalaureat 
naţional 2020, conform prezentei metodologii; aceste tabele sunt întocmite pe baza foii 
matricole a candidaţilor; 
c) echivalarea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor 
lingvistice şi digitale, la examenul de bacalaureat 2020, se realizează pe baza tabelelor 
întocmite conform prevederilor lit. A) şi B). 
 
• Echivalarea nivelului de competență se stabilește astfel: 
 
1. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română din cadrul 
probei A la examenul de bacalaureat naţional 2020 se stabileşte în urma echivalării cu media 
aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului 
liceal, la disciplina limba şi literatura română. Prin recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor 
obţinute la disciplina limba şi literatura română, în clasele IX - XII, candidaţilor la examenul de 
bacalaureat naţional 2020 li se acordă următoarele niveluri de competenţă lingvistică de 
comunicare orală în limba română: 

- nivelul "utilizator mediu" pentru media cuprinsă între 5 şi 6,99; 
- nivelul "utilizator avansat" pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49; 
- nivelul "utilizator experimentat" pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10. 

 
2.  
A) Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională din cadrul 
probei C la examenul de bacalaureat naţional 2020 se stabileşte prin echivalarea nivelului de 
competenţă lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de 
candidat pe parcursul învăţământului liceal, la limba modernă de circulaţie internaţională 
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aleasă pentru susţinerea probei. Media aritmetică a mediilor anuale obţinute de candidat se 
calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulaţie internaţională din anii 
şcolari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învăţământului liceal. 
Nivelul unic de competenţă se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi. 
Nivelul unic de competenţă se acordă conform următoarei grile: 

- calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99; 
- calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99; 
- calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49; 
- calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 şi 10. 

 
B) Candidaţii la examenul de bacalaureat naţional 2020 care au promovat, pe parcursul 
învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 
competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor 
obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C din cadrul 
examenului de bacalaureat, conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020, cu modificările 
şi completările ulterioare. În cazul acestor se aplică prevederile Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea 
rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 
competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru 
certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o 
limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de 
evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările 
ulterioare. 
 
3.  
A) Nivelul de competenţă digitală din cadrul probei D la examenul de bacalaureat naţional 
2020 se stabileşte calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, 
a mediilor anuale obţinute de acesta la disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în 
clasele a IX-a, respectiv a X-a. 
Nivelul de competenţă digitală se acordă conform următoarei grile: 

- nivelul "utilizator începător" pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99; 
- nivelul "utilizator de nivel mediu" pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99; 
- nivelul "utilizator avansat" pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49; 
- nivelul "utilizator experimentat" pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10. 

În certificatul de atestare a competenţelor digitale este înscris nivelul de competenţă digitală, 
iar la rubrica "punctaj" este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul 
de competenţă. 
B) Candidaţii la examenul de bacalaureat naţional 2020 care au promovat, pe parcursul 
învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea 
competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste 
examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de 
bacalaureat. În cazul acestor candidaţi se aplică prevederile Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010. 
 
• Calcularea mediilor şi echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul de bacalaureat 
naţional 2020 se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a 
competenţelor lingvistice şi digitale, în perioada 11 - 17 iunie 2020, astfel: 
A) pentru candidaţii din seria curentă: după întocmirea tabelelor de înscriere, în conformitate 
cu evidenţele din licee, se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale 
mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal la disciplinele limba şi 
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literatura română studiată pe parcursul învăţământului liceal, limba modernă de circulaţie 
internaţională aleasă pentru susţinerea probei din anii şcolari în care candidatul a studiat 
această disciplină, pe parcursul învăţământului liceal, respectiv la disciplina tehnologia 
informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a; 
B) pentru candidaţii din anii precedenţi: după întocmirea tabelelor de înscriere, se întocmesc 
tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obţinute de candidat pe 
parcursul învăţământului liceal, pentru echivalarea nivelurilor de competenţă din cadrul 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul de bacalaureat 
naţional 2020; aceste tabele sunt întocmite pe baza foii matricole a candidaţilor; 
c) echivalarea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor 
lingvistice şi digitale, la examenul de bacalaureat 2020, se realizează pe baza tabelelor 
întocmite conform prevederilor lit. A) şi B). 
 
• Echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă se realizează de către comisiile de 
bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale, în perioada 
11 - 17 iunie 2020. 
 

8.2 Responsabilități și termene 
Colegiul Naţional ”Cantemir Vodă”, prin repezentanții legali: 
 Emite deciziile de numire a comisiei/comisiilor de examen. 
 Asigură condițiile igienico-sanitare necesare prezenței membrilor comisiilor la liceu 

pentru realizarea rapoartelor finale,  în condiții de siguranță în contextul prevenirii și 
combaterii infectării cu SARS-CoV-2. 
 

8.3 Resurse necesare 

 Resuresele materiale necesare la nivelul unității de învățământ sunt puse la dispoziție 
de Ministerul Educației și Cercetării,  Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 
Administrația Școlilor sector 2. 

 Această procedură este aprobată Consiliul de administrație al Colegiului Naţional 
”Cantemir Vodă”. 
 

 
8.4 Modul de lucru 
Membrii comisiilor de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi 

digitale vor respecta prevederile procedurii nr. 34 - pentru stabilirea măsurilor de prevenire și 
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS – CoV-2 în colegiul naţional ”Cantemir Vodă” pentru 
prezența la școală. 

 
 

9. DISPOZIȚII FINALE 
Stabilirea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS- CoV-2 în 

Colegiul Naţional ”Cantemir Vodă” vor fi respectate cu strictețe de toți participanții prezenți 
la activitățile ce se desfășoară în unitatea școlară. 
   

 


	Colegiul  Național  „Cantemir  Vodă”
	5. Domeniul de aplicare
	6. Documente de referinţă

