Proces-verbal nr____
din ______ ______________________ 20_____
Instituția de învățământ ___________________________________________________________
(denumirea completă a instituției de învățământ)

Raion/ Municipiu _______________________ Localitatea _______________________________
Comisia de examinare a dosarelor în următoarea componență:
directorul instituției ____________________________________________________________ ,
(nume, prenume)

directorul adjunct _____________________________________________________________ ,
(nume, prenume)

profesorul de limbă străină _______________________________________________________ ,
(nume, prenume)

a examinat cererea candidatului __________________________________________________________,
(nume, prenume, IDNP)

născut la data de __________________, depusă la data de _____________________ 20___, cu numărul
de înregistrare ______________________, cu privire la acordarea notei „10” (zece), din oficiu, la proba
de examen la limba ___________________________ din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea
20___.
Candidatul studiază în clasă _________________________ și este deținător al Certificatului/Diplomei:
(obișnuită/bilingvă)

Denumirea examenului_________________________________________________________________
Abreviere ______________Notare/nivel_______________Termen de valabilitate_________________
Instituția/organizația care a emis certificatul/diploma _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Comisia a examinat următoarele (se scrie DA sau NU):
Limba străină la care se solicită acordarea notei 10 a fost studiată de candidat pe parcursul ciclului
liceal în fiecare din clasele a 10-a, a11-a și a 12-a (verificat conform catalogului școlar)
Limba străină la care se solicită acordarea notei 10 coincide cu limba străină scrisă de candidat în
cererea de înscriere la examenul de Bacalaureat (verificat conform cererii de înscriere la BAC)
Examenul cu recunoaștere internațională, promovat de candidat conform certificatului prezentat, se
află pe lista din Anexa nr.2 la Ordinul ME nr.157/2015
Cele trei copii ale certificatului/ diplomei coincid cu originalul și au fost autentificate cu ștampila
instituției de învățământ
Nivelul de competență lingvistică indicat în certificat/diplomă este egal sau superior nivelului B2
(C1 pentru candidații din clasele bilingve)
Data la care se susține proba la limba străină din cadrul sesiunii de Bacalaureat 20___ se
încadrează în durata de valabilitate precizată în certificat/diplomă
Urmare celor examinate Comisia decide:
Cererea candidatului ___________________________________________se ______________________.
(nume, prenume)

(aprobă/ respinge)

Cauza respingerii cererii (se completează, doar în cazul respingerii cererii, cu condițiile care nu au fost
îndeplinite): _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pentru conformitate semnăm:
directorul instituției

_________________________________
semnătura

directorul adjunct

__________________________________
semnătura

profesorul de limbă străină __________________________________
semnătura

L.Ș.
(ștampila instituției de învățământ)

