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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI ŞI 

CERCETĂRII   
 
 
 
 

Procedura Operațională 
Admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al Limbii Engleze 

 
I. Scopul procedurii operaționale 

Prezenta procedură stabilește modul de desfășurare a admiterii în anul școlar 2020 – 2021, în clasa a V-a 
cu program intensiv de studiu al Limbii Engleze, la Școala Gimnazială Nr. 28, Galați. 
 

II. Domeniul de aplicare al procedurii operaționale 
Prezenta procedură se aplică la Școala Gimnazială Nr. 28, Galați. 
 

III. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale 
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
2. Statutul claselor cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internaţională și al 

claselor cu program bilingv din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr. 
5166/08.12.1998 

3. Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
19.09.2016 aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016.  

4. Planul cadru de învățământ pentru clasele I-VIII, în anul şcolar 2001 – 2002, aprobat prin O.M.E.C. nr. 
3638 / 11.04.2001. 

5. O.M.E.N. nr. 4436 / 29.08.2014 pentru modificarea O.M.E.C.T.S. 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 recunoaştere internațională pentru 
certificarea competențelor digitale, cu probe de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de 
circulație internațională studiată pe parcursul învățământului primar. 

6. Anexă la O.M.E.N. nr. 4436 / 29.08.2014 – lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru 
certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de 
evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională, studiată pe parcursul 
învățământului primar. 

7. Procedura nr.30891/2018 privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţă lingvistică pentru 
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională. 

8. Hotărârii nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 emisă de Guvernul 
României; 

9. Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19 emisă de Parlamentul României; 

10. Ordonanței de Urgență nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative emise de Guvernul 
României; 

11. Art.139 alin.(6) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016, 
cu modificările și completările ulterioare; 

12. Ordinului nr.4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 
SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în 
subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.  
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IV.  Descrierea procedurii operaționale 
1. Comisii constituite la nivelul unității de învățământ – la nivelul unității de învățământ care are inclusă în 

planul de școlarizare clase a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație 
internaţională se constituie, prin decizie internă, următoarele comisii: 
a) Comisia de înscriere. Comisia de înscriere este alcătuită din: președinte, secretar şi 2 – 6 membri. 
Președintele comisiei este directorul unității de învățământ, secretarul este informaticianul scolii, iar 
membrii sunt învățătorii claselor a IV-a.  
Președinte: Director prof. Bucșa Camelia 
Secretar: Zăinescu Camelia 
Membri: prof. înv. primar Antonescu Ileana 
                 prof. înv. primar Agavriloaei Eliza 
          prof. înv. primar Bocăneală Andreea 
                 prof. înv. primar Teliceanu Mihaela 
          prof. înv. primar Gîţă Mirela 
    
b) Comisia de recunoaştere si echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaştere 
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de aptitudini și 
cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de 
circulație internațională, este alcătuită din: președinte, secretar (informatician) şi 2 membri. 
Președintele comisiei este directorul unității de învățământ, secretarul este informaticianul unității de 
învățământ, iar membrii sunt profesori - membri ai catedrei de Limba Engleză de la Școala Gimnazială 
Nr. 28, Galați.  
Președinte: Director prof. Bucșa Camelia 

             Secretar: Zăinescu Camelia 
Membri: prof. Chiriluță Gilda, prof. Răducan Monica 
c) Comisia de organizare şi evaluare  a testului de aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa 
a V-a cu program intensiv de studiu al Limbii Engleze. Această comisie este alcătuită din: președinte, 
secretar (informatician) şi 2 - 4 membri. Membrii comisiei sunt profesori de Limba Engleză care predau 
la clasele unității de învățământ ciclul primar / gimnazial.  
Nu pot fi desemnați membri ai comisiei, profesori care au rude printre candidați. Fiecare membru al 
comisiei dă o declarație scrisă în acest sens. 
Președinte: Director prof. Bucșa Camelia 
Secretar: inf. Dumitriu Adrian 
Membri: prof. Chiriluță Gilda, prof. Răducan Monica, prof. Goean Laurenția, prof. Bosoi Cristina 
d) Comisia de elaborare a subiectelor şi de evaluare a lucrărilor este alcătuită din: preşedinte – 
directorul adjunct al unității de învățământ și membrii: profesori de specialitate din cadrul unităţii 
şcolare.  
Președinte: Director adj. prof. Radu Geanina 
Membri (elaborare subiecte): prof. Bosoi Cristina, prof. Goean Laurenția. 
Membri (evaluare): prof. Chiriluță Gilda, prof. Răducan Monica 
e) Comisia de contestaţii pentru reevaluarea lucrărilor de la proba scrisă din cadrul testului de aptitudini 
si cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de 
circulație internațională. Această comisie este alcătuită din: preşedinte - directorul adj. al unității de 
învățământ, secretar şi 2 – 4 membri. Membrii comisiei sunt profesori de Limba Engleză care predau la 
clasele de învățământ primar / gimnazial – alții decât cei care au evaluat inițial.  
Președinte: Director adj. prof. Radu Geanina 
Secretar: inf. Dumitriu Adrian 
Membri: prof. Bosoi Cristina, prof. Goean Laurenţia. 
 Termen pentru constituirea comisiilor: 03.06.2020 
 Răspunde: Conducerea unității de învățământ.    
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V.  Înscrierea candidaților și depunerea documentelor pentru echivalarea rezultatelor obținute la 

examene cu recunoaștere internațională.  
1. Înscrierea candidaților pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al Limbii Engleze 
se face de către părintele / tutorele / reprezentantul legal al elevului, printr-o cerere tip care se poate 
descărca de pe site-ul școlii de la adresa www.scoala28gl.ro/elevi/clasa a V-a 2020-2021  (Anexa 1). 
Cererea se poate depune la secretariatul unităţii sau se poate trimite prin email la adresa 
scoala28gl@yahoo.com  
 Termen pentru înscriere: 18 - 23.06.2020 
 Răspunde: conducerea unităţii de învăţământ, comisia de înscriere. 
2. În cazul în care candidații au susținut, anterior admiterii în clasa a V-a, examene de competență 
lingvistică și au obținut o diplomă / certificat nivel A1 sau superior, părintele / tutorele / reprezentantul 
legal poate solicita printr-o cerere tip (Anexa 2) adresată președintelui Comisiei de recunoaștere şi 
echivalare, recunoașterea şi echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu testul de aptitudini 
și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze. În acest caz, 
părintele / reprezentantul / tutorele legal depune la secretariatul unităţii sau trimite prin email o copie 
după diplomă /certificat şi o declaraţie pe propria răspundere (Anexa 8). 

Cererile pentru echivalare se depun în perioada înscrierii.  
3. În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către 
instituţia/organizaţia care administrază examenul respectiv, părintele/tutorele/reprezentantul legal al 
candidatului poate depune o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie, cel târziu până la 
data susţinerii testării.  
 Termen pentru depunerea cererilor de echivalare, a certificatelor şi a declaraţiilor: 18 - 23.06.2020 
 Răspunde: Conducerea unității de învățământ, Comisia de înscriere, Comisia de Echivalare.  

 
VI.  Recunoaşterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională 

1. Membrii Comisiei de recunoaștere şi echivalare analizează diplomele / certificatele depuse de 
candidați: verifică dacă certificatele /diplomele depuse sunt în lista examenelor cu recunoaștere 
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și 
echivalate cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională, 
studiată pe parcursul învățământului primar (Anexa 3). 
2. Membrii comisiei verifică dacă certificatul sau diploma obținută atestă faptul ca elevul deține un nivel 
de competență lingvistică egal sau superior nivelului A1, corespunzător Cadrului European Comun de 
Referință pentru Limbi. În realizarea recunoașterii certificatului și echivalării, se vor lua în considerare 
prevederile notei MECS nr. 57 / 03.04.2015 şi adresa MECS nr. 40029 / 19.05.2015. Certificatele/ 
diplomele care atestă, după caz, obținerea scorului minim prevăzut (total 11 scuturi pentru certificatele 
Cambridge – YLE Movers / Flyers, minim trei scuturi per competență) pentru recunoaștere examenului 
respectiv, sunt echivalate cu nota 10.  
3. Pentru certificatele pe care este menţionat un termen de valabilitate, comisia verifică dacă data la 
care se finalizează testul de aptitudini şi cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv 
de studiu al Limbii Engleze, se încadrează în termenul de valabilitate precizat pe diplomă / certificat.  
4. Membrii Comisiei de recunoaștere și echivalare realizează recunoașterea şi echivalarea rezultatelor 
obținute de candidați la examene cu recunoaştere internațională pe bază de proces-verbal (Anexa 4). 
5. Membrii comisiei de recunoaștere si echivalare întocmesc lista cu rezultatele finale ale recunoașterii 
si echivalării a rezultatelor obținute de candidați la examene cu recunoaştere internațională pentru 
certificarea competențelor lingvistice în Limba Engleză cu testul de aptitudini şi cunoștințe pentru 
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al Limbii Engleze, validată de comisie şi 
conducerea unității de învățământ  (Anexa 5). Lista cu rezultatele finale ale recunoașterii şi echivalării se 
afișează la sediul unității de învățământ.  
 Termen pentru realizarea recunoașterii și echivalării: 24.06.2020 
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 Termen pentru afișarea listei cu rezultatele finale: 24.06.2020 
 Răspunde: conducerea unității de învățământ, comisia de recunoaştere şi echivalare. 
 

VII. Stabilirea de criterii suplimentare de departajare pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv 
de studiu al Limbii Engleze  

  Constituirea claselor a V-a cu predare în regim intensiv al unei limbi de circulație internațională se face 
conform art. 13 si 14 din OMEN nr. 5166 / 08.12.1998 privind Statutul claselor cu program intensiv de 
predare a unei limbi moderne de circulație internațională și a claselor cu program bilingv, din unitățile 
de învățământ preuniversitar, prin susținerea unui test de aptitudini şi cunoștințe la limba respectivă. 

 În cazul în care, după echivalarea certificatelor de competenţă lingvistică, mai rămân locuri libere (în 
limita celor 30 aprobate de ISJ, prin Planul de şcolarizare), ocuparea acestora se va face prin susţinerea 
unui test scris. 

 Termen pentru stabilirea şi afișarea listelor cu elevii care susțin proba scrisă: 24.06.2020 
 Răspunde: conducerea unității de învățământ, consiliul de administrație, catedra de Limba engleză. 

 
VIII.   Calendarul probelor de concurs pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al 

Limbii Engleze.  
 Testul de aptitudini si cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al Limbii 
Engleze, se desfășoară după încheierea cursurilor semestrului al II-lea, decizia aparţinând consiliului de 
administrație al scolii. Unitatea de învățământ, care are inclusă în planul de școlarizare clase a V-a cu 
program intensiv de predare a limbi engleze, va comunica inspectoratului, graficul desfășurării probelor 
din cadrul testării.  Acest  grafic va fi făcut public pe site-ul şcolii, anterior începerii înscrierilor pentru 
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al Limbii Engleze: 
 18 - 23.06.2020 - înscrierea candidaților și depunerea documentelor pentru echivalarea rezultatelor 

obținute la examene cu recunoaștere internațională; 
 24.06.2020 - realizarea echivalării şi afișarea listei cu rezultatele finale; 
 24.06.2020 – afişarea listei cu elevii care susţin proba scrisă; 
 26.06.2020 – proba scrisă (între 1000 - 1050); 
 26.06.2020 – afişarea rezultatelor (ora 1800); 
 29.06.2020 – depunerea contestaţiilor (între 900 – 1200; la secretariatul unităţii sau prin email);  
 29.06.2020 – afişarea rezultatelor finale (ora 1800).            
  

IX.   Probele de concurs şi structura subiectelor:  
   Testul de competenţă lingvistică  vizează evaluarea deprinderilor şi a cunoştinţelor acumulate în clasele 

a III a şi a IV a şi constă într-o probă scrisă. 
 
PROBA SCRISĂ – timp de lucru – 50 minute 
a)   Proba scrisă constă în reyolvarea unui test format din două părţi:  
 Partea I – 25 itemi cu alegere multiplă (25 itemi x 2puncte = 50 puncte) 
 Partea a II a – redactarea unui text de 50 – 75 cuvinte pe o temă dată. 
b)   Pentru proba scrisă se asigură un număr de minimum 2 şi maximum 3 variante de subiect. 
 

X. Evaluarea probei şi afişarea rezultatelor 
a)   Răspunsul candidaţilor este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, după cum urmează: 
PROBA SCRISĂ – 100 puncte (90 puncte + 10 puncte din oficiu) 
b)   La finalizarea probei, afişarea rezultatelor se face în formatul:  

 numele şi prenumele candidatului, cu iniţiala tatălui;  
 punctaj proba scrisă: partea I – punctaj; partea a II a – punctaj; punctaj din oficiu; 
 punctajul total obţinut;  
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 nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10.  
Listarea se face în ordine alfabetică. 

c)   Afişarea rezultatelor înainte de contestaţii se face conform graficului de desfăşurare a testului, la  
avizier şi pe site-ul unităţii de învăţământ. 

 
XI. Contestaţii 

a) La proba scrisă eventualele contestaţii se depun, pe bază de cerere tip (Anexa 7), la secretariatul 
unităţii de învăţământ sau pe email, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 

b) Intervalele orare în care se primesc cererile pentru reevaluarea lucrărilor vor fi clar precizate. 
c) La depunerea contestaţiilor, candidaţii, prin părinţii/tutorii/reprezentanţii legal instituiţi ai 

acestora, pot solicita vizualizarea lucrărilor pe bază de cerere tip (Anexa 6). Vizualizarea se 
realizează în prezenţa unuia dintre membrii comisiei de organizare şi evaluare. În urma vizualizării, 
părinţii, tutorii sau reprezentanţii instituiţi ai candidaţilor pot renunţa la cererea de reevaluare. 

d) Punctajul obţinut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv. 
e) Afişarea rezultatelor finale (după contestaţii), la avizier şi pe site-ul unităţii de învăţamânt, se face 

în formatul: 
 numele şi prenumele candidatului, cu iniţiala tatălui;  
 punctaj proba scrisă: partea I – punctaj; partea a II a – punctaj; punctaj din oficiu; 
 punctajul total obţinut;  
 nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10.  

Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale , cu menţiunea ADMIS/RESPINS 
 
XII. Dispoziţii finale 

1.  În timpul desfăşurării probei de testare, nu pot intra în spaţiul destinat testării alte persoane, în  afara 
membrilor comisiei.  

2. În eventualitatea în care, un candidat, dintre cei declaraţi admişi, se retrage, consiliul de administrație 
va hotărî dacă următorul candidat poate fi declarat admis. Părintele respectivului elev va fi informat şi 
va trebui să își exprime această solicitare în scris. 

 
 
 
 
 

DIRECTOR, 
Prof. Camelia BUCȘA 
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