
                                                                                                               

CABINET MINISTRU  

    

 

ORDIN 

 

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului  

 nr. 5219/2010 privind recunoașterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 

internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine şi 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 și completările ulterioare 

 
Având în vedere: 

- prevederile art. 77 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi  

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind 
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, 

- referatul de aprobare nr.21/DGÎP/10.01.2023 referitor la proiectul de ordin privind aprobarea 
modificării Anexei nr.2 la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 
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 
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările și completările ulterioare,  

 
   ministrul educaţiei 

                                                            emite prezentul ordin: 

 
ART. I - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5219/2010 

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, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se 

înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

ART. II – Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Direcția Generală Minorități și Relația cu 

Parlamentul, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcția Generală Informatizare, 

inspectoratele şcolare şi conducerile unităților de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

ART. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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