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Aprobata prin ORDTNU.L nr. 4.422 din 7.9 mai 2020, publicat 1n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

456 din 29 mai 2020.Articolul 1Prezenta metodologie reglementeaza modul de 
organizare $i desfa$urare a probelor pentru obtinerea atestatului de competenta 
lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv $i bilingv al unei limbi 

moderne $i cei ai claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum $i a 
atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV pentru absolventii 

claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare, proveniti din 
invatamantul liceal de stat in anul $COiar 2O19-2O20.Articolul 2Atestatul este un 
act prin care se confirma pregatirea profesionala de specialitate, dobandita de 
absolventii unitatilor de invatamant liceal, cursuri de zi. Acesta Ii se elibereaza 
absolventilor claselor mentionate la art. 1, care au promovat probele de 
specialitate prevazute la art. 7.Articolul 3(1) Candidatii proveniti din 

invatamantul de stat pot sustine probele pentru obtinerea atestatului de 
competenta lingvistica, fara taxa, de doua ori. Prezentarile ulterioare la acest 
examen sunt conditionate de achitarea unor taxe de examen.(2) Candidatii din 
invatamantul particular sustin probele pentru obtinerea atestatului de 
competenta lingvistica intr-un centru de examen organizat astfel:a} pentru 
unitatile de invatamant acreditate, in unitatea respectiva; b} pentru unitatile de 
invatamant autorizate, infiintate conform legii, intr-un centru de examen 
aparpnand invatamantului de stat, stabilit de inspectoratul $Colar judetean/al 
municipiului Bucure$ti (ISJ/ISMB); in acest caz candidatii vor plati o taxa de 
examen.(3) Taxele prevazute la 9Jin, .. .LU $i alin. (2.) lit. bl vor fi stabilite de 
fiecare inspectorat $COiar. La stabilirea cuantumului taxelor se iau in calcul toate 
cheltuielile per candidat.Articolul 4Pentru anul $COiar 2019-2020 organizarea $i 
desfa$urarea probelor pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica 

pentru absolventii claselor cu studiu intensiv $i bilingv al unei limbi moderne $i 
cei ai claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum $i a atestatului pentru 
predarea unei limbi moderne la clasele I-IV pentru absolventii claselor cu profil 
pedagogic, specializarea invatatori-educatoare, se organizeaza la nivelul unitatii 
de invatamant liceal la care sunt inscri$i $i cu respectarea prevederilor art. 3 
alin. (2) lit. b)..Articolul s(l) La nivelul fiecarei unitati de invatamant liceal de 
stat $i particular acreditat se constituie, prin decizie interna, Comisia pentru 










