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Nr. 1229/07.05.2021                                                                                   Avizat ISJ Galați 

                                                                                  Inspector de specialitate, prof. Ştefan Elena Gabriela 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TESTULUI DE COMPETENȚĂ 

LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE 

PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Cod: PO –SC28-C64 

Ediția I, Revizia 2, Data : 07.05.2021 

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii documentate: 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 
Chiriluţă Gilda   

Profesor  07.05.2021  

1.2. Verificat și avizat 
Marinescu Ana Maria 

Coordonator CEAC 07.05.2021 
 

1.3. Aprobat 
Bucşa Camelia  

Director 
07.05.2021 

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii documentate: 
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Nr. 

Crt. 

Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

Componentă 

revizuită 

Modalitatea reviziei Data la care se aplică 

prevederile ediţiei 

sau reviziei 

1 2 3 4 

2.1 Ediția I, Revizia 0 Elaborarea ediţiei 

iniţiale 

Conform Instructiunii MEN  25.04.2018 

2.2.  Ediția I, Revizia 1 Adaptare la 

precizări MEN 

Conform Instructiunii MEN  18.06.2020                                                                                    

2.3. Ediția I, Revizia 2 Adaptare la 
precizări MEN 

Conform Instructiunii MEN  07.05.2021 

 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii: 

 
Nr. 

crt. 

Scopul 

Difuzării 

Exemplar 

nr. 

 

Compartiment 

 

Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

Primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 CP Cadre 

didactice 

Chiriluţă Gilda  

Răducan Monica  

Bosoi Cristina 

Goean Laurenţia 

07.05.2021 

 

 

3.2. Informare electronic CEAC Coordonator Marinescu Ana 

Maria 

07.05.2021  

3.3. Evidență 1 CEAC Coordonator Marinescu Ana 

Maria 

07.05.2021  

3.4. Arhivare 1 Secretariat Secretar Zăinescu Camelia   

4. Scopul procedurii  

       Prezenta procedură stabilește modul de desfășurare a admiterii pentru anul școlar 2020 – 2021 în clasa a 

V-a cu program intensiv de studiu al Limbii Engleze la Școala Gimnazială Nr. 28, Galaţi. 
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5. Domeniul de aplicare  

Prezenta procedură se aplică la Școala Gimnazială Nr. 28, Galaţi şi descrie metodele folosite pentru 

atingerea obiectivelor propuse. 

  6.  Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale 

1.  art.42, alin. (1) și alin.(3), lit.b și art.68 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

2. art. 128, alin.(1) lit. d) și alin (6) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice 

nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

3. art.6, art.7, art.8 alin.(1) și art.9 alin.(1) alin.(4) din O.M.E.N nr. 4797/2017 privind Regulamentul - 

cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, 

respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar; 

4. O.M.E. nr. 3691/2021 pentru completarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a 

claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4797/2017; 

5. art.42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea, și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Adresei cu nr. 2555/27.04.2021 a ME privind sustinerea unor probe de admitere la clasa a V a. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

a. Definiţii: 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

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

1. Procedură formalizată Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a modalităţilor de lucru 

stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, 

atribuţiei sau sarcinii şi editate pe suport hârtie şi/sau electronic.. 

PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un 

proces care se desfăşoară la nivelul tuturor 

compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică. 

PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau 

un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor 

compartimente dintr-o entitate publică. 

2. Compartiment departament / serviciu / birou. 
3. E-learning Totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ 

mijloacele Tehnologiei Informației și Comunicării (TIC) 
4. Beneficiarii direcţi ai 

educaţiei şi formării 

profesionale 

Sunt preşcolarii şi elevii cuprinse într-o formă de educaţie şi formare 

profesională 

5. Sistemul naţional de 

învăţământ 

Este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de 

stat particulare şi confesionale acreditate, de diferite tipuri, niveluri şi 

forme de organizare a activităţii de educare şi formare profesională. 

6. Educaţia Este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor şi 

activităţilor de învăţare şi formare de competenţe academice sau 

profesionale. Educaţia include atât activităţile de învăţare în context 

formal, cât şi în context nonformal sau informal. 

7. Pandemie  Epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând 

mai multe țări / continente. 
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b. Abrevieri: 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. PS Procedură de sistem 

3. Ah. Arhivare 

4. E. Elaborare 

5. V. Verificare 

6. A. Aprobare 

7. Ap. Aplicare 

8. CEAC Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 

 

8. Descrierea procedurii  

8.1 Generalități 

1. Art. 2. (1), (2) și (3) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu 

predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEN 4797/31.08.2017, definește ca fiind clasă cu predare a unei limbi 

moderne în regim intensiv acea clasă din învățământul preuniversitar în care o limbă modernă se studiază într-

un număr mai mare cu cel puțin 2 ore față de numărul de ore prevăzut în trunchiul comun prin Planul-

cadru de învățământ, ore care pot fi de tip extindere, curriculum diferențiat sau opțional (CDȘ) la nivelul 

disciplinei. Studiul limbii moderne la clasele cu predare în regim intensiv se realizează pe grupe, o grupă 

fiind constituită din maximum 16 elevi.  
2. Art. 9 (1) și (3) din Regulamentul-cadru prevede că la nivelul unității de învățământ care are 

inclusă/incluse în planul de școlarizare clasă/clase a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de 

circulație internațională se constituie, prin decizie internă, Comisia de organizare și evaluare a testului de 

competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de 

circulație internațională, denumită în continuare Comisia de organizare și evaluare, alcătuită din: președinte, 

secretar și 2-8 membri. Președintele comisiei este directorul/directorul adjunct al unității de învățământ; 

secretariatul comisiei este asigurat de secretarul unității de învățământ, iar membrii comisiei sunt profesorii din 

catedra de limbă modernă care va fi studiată în regim intensiv. În cazul în care unitatea de învățământ nu își poate 

constitui comisia în acest mod, se solicită sprijinul inspectoratului școlar pentru desemnarea, în comisie, a unor 

cadre didactice de specialitate din alte unități de învățământ preuniversitar. 

3. Capitolul V, Art. 13 (2) din Regulamentul-cadru prevede că inspectoratul școlar județean, printr-

o adresă de înaintare, înștiințează direcția de resort din cadrul MEN cu privire la înființarea claselor cu predare 

a unei limbi moderne în regim intensiv. 
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4.  Capitolul V, Art. 14 (1) din Regulamentul-cadru prevede că acele cadrele didactice care vor 

preda limba modernă la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv vor trebui să fie titulare în 

învățământ și să aibă, cel puțin, gradul didactic definitiv. 

5. Capitolul V, Art. 13. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu 

predare a unei limbi moderne în regim intensiv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat 

prin OMEN 4797/31.08.2017, prevede că inspectoratul școlar județean avizează organizarea claselor cu 

predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv,  în unități de învățământ care îndeplinesc, 

cumulativ, următoarele condiții:                    

 să aibă, în încadrare, personal calificat, titular, pentru asigurarea continuității (minimum o clasă sau o 

grupă pe nivel de învățământ);  

 să dețină spațiul corespunzător pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ de calitate, prin 

scindarea claselor  pe grupe, atât la nivel gimnazial, cât și la cel liceal; 

 să aibă echipamente audio-video și conexiune la internet; 

 să achiziționeze  material didactic, cărți, reviste și alte auxiliare curriculare pentru uzul profesorilor și al 

elevilor; 

 să dețină/să înființeze o bibliotecă cu dotarea aferentă / un Centru de Documentare și Informare; 

 să se încadreze în numărul de posturi maxim aprobat și în bugetul alocat, calculat conform costului 

standard per elev. 

6. 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 / in ultima săptămâna a 

semestrului al II-lea – decizia aparţine consiliului de administrație al scolii. Fiecare unitate de învățământ 

care are inclusă în planul de școlarizare clase a V-a cu program intensiv de predare a Limbi moderne de 

circulație internaţională, va comunica inspectoratului, graficul desfășurării probelor din cadrul testării. Acest 

grafic va fi făcut public prin afișare în spații accesibile candidaților și părinților / tutorilor / 

reprezentanților acestora, anterior începerii înscrierilor pentru admiterea în clasa a V-a cu program 

intensiv de studiu al Limbii Engleze.  

 

8.2 Responsabilități și termene 

I. Comisii constituite la nivelul unității de învățământ – 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 secretarul şef al 

şcolii, iar membrii sunt învățătorii claselor a IV-a.  

Președinte: Director prof. Bucșa Camelia Elena 

Secretar: Zăinescu Camelia 

Membri: prof. înv. primar Mirică Bobiţ Luminiţa 
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                 prof. înv. primar Neculai Ionel 

          prof. înv. primar Radu Nicoleta 

                 prof. înv. primar Carp Mirela Valeria 

          prof. înv. primar Oprea Luminiţa   

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 şi 2 membri. Președintele comisiei 

este directorul unității de învățământ, secretarul este secretarul şef al 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 Elena  

             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. Radu Mirela Geanina 

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  Mirela 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. 
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 Termen pentru constituirea comisiilor: 07.05.2021 

 Răspunde: Conducerea unității de învățământ.    

 

II. 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 2021-2022  (Anexa 1). 

Cererea se poate depune la secretariatul unităţii sau se poate trimite prin email la adresa 

scoala28gl@yahoo.com  

 Termen pentru înscriere: 7 - 18.06.2021 

 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:  

 7 - 18.06.2021 

 Răspunde: Conducerea unității de învățământ, Comisia de înscriere, Comisia de Echivalare.  

 

III. 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 – 

http://www.scoala28gl.ro/elevi
mailto:scoala28gl@yahoo.com
mailto:scoala28gl@yahoo.com
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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: 23.06.2021 

 Termen pentru afișarea listei cu rezultatele finale: 23.06.2021 

 Răspunde: conducerea unității de învățământ, comisia de recunoaştere şi echivalare. 

 

 IV. 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: 23.06.2021 

 Răspunde: conducerea unității de învățământ, consiliul de administrație, catedra de limba engleză. 

V. Calendarul probelor de concurs pentru admiterea în 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 şcolii. 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 
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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: 

 7 - 18.06.2021 - înscrierea candidaților și depunerea documentelor pentru echivalarea rezultatelor 

obținute la examene cu recunoaștere internațională; 

 23.06.2021 - realizarea echivalării şi afișarea listei cu rezultatele finale; 

 23.06.2021 – afişarea listei cu elevii care susţin proba scrisă; 

 28.06.2021 – proba scrisă (între 1000 - 1050); 

 28.06.2021 – afişarea rezultatelor (ora 1800); 

 29.06.2021 – depunerea contestaţiilor (între 900 – 1200; la secretariatul unităţii sau prin email);  

 29.06.2021 – afişarea rezultatelor finale (ora 1800).            

VI.  Probele de concurs si structura subiectelor 

1.  Testul se va organiza în prima săptămână de vacanţă (28 iunie 2021) pentru absolvenţii clasei a 

IV-a şi va fi înregistrat audio-video (unitatea respectând toate prevederile referitoare la protecţia datelor şi 

persoanelor înregistrate). 

2. Testul de aptitudini implică o probă scrisă la limba engleză. Punctajul maxim este de 100 de 

puncte . 

3. Admiterea se face în ordine descrescatoare a punctajului final, în limita constituirii unei clase (30 

locuri).  

4. Consiliul de administrație al școlii își rezervă dreptul de a discuta și aproba efectivul acestei clase.  

5.  În eventualitatea în care, un candidat, dintre cei declaraţi admişi, se retrage,  consiliul de 

administrație va hotărî dacă urmatorul candidat poate fi declarat admis.  Părintele respectivului elev va fi 

informat şi va trebui sa își exprime acestă solicitare în scris. 

6.  Elevii de la alte clase care doresc se pot transfera la clasele cu predare intensivă a limbii engleze 

în limita locurilor disponibile, în baza unei cereri de transfer și a unui examen susținut în perioada susținerii 

examenelor de diferențe. Condițiile transferului sunt: media la purtare în anul școlar precedent: 10 (zece), 

media generala in anul scolar precedent minim  9.00 (noua), media la examen: minim 8.00 (opt).  

7. Conţinuturile evaluate vor fi cele prevăzute de programa şcolară de clasa a IV-a pentru disciplina 

limba engleză, programă aprobată prin ordin al ministrului Nr. 5003/02.12.2014. 

8. Conţinuturile tematice evaluabile sunt următoarele:  

a) a saluta şi a răspunde la salut  

b) a se prezenta şi a prezenta pe cineva  

c) a angaja şi a încheia un schimb verbal  

d) a identifica elemente din universul familiar  

e) a descrie persoane, animale, locuri  

f) a cere şi a da informaţii  

g) a localiza persoane, obiecte, acţiuni  

h) a exprima o dorinţă  
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i) a face o urare, a felicita  

 j) a se scuza şi a răspunde la scuze  

k) a propune şi a cere cuiva să facă ceva  

l) a relata activităţi: la prezent  

m) a exprima ceea ce îţi place sau ceea ce nu îţi place  

9.   Elementele de construcţie a comunicării vizate pentru testare sunt următoarele:  

a) descrierea simpla (de obiecte, a locuintei, etc.) 

b) relatarea la prezent 

c) prezentare de activitati generale / obisnuite 

d) initierea si mentinerea unui schimb verbal 

e) executarea unor indicatii de orientare 

f)completarea de formulare 

l) a relata activităţi: la prezent 

m) a exprima ceea ce îţi place sau ceea ce nu îţi place 

 

13. Elementele de construcţie a comunicării vizate pentru testare sunt următoarele: 

a) Substantivul-numărul singular/plural 

b) Numeralul - cardinal (1 - 20) 

c) Adjectivul-demonstrativ (singular şi plural), posesiv (singular şi plural) 

d) Verbul-timpul prezent continuu (afirmativ, negativ, interogativ); timpul prezent simplu (afirmativ, 

negativ, interogativ) 

e) Verbe modale-can, must 

f) Prepoziţia-de loc (between, over, across, above, at, in, on) 

 

14. Proba scrisă vizează evaluarea competenţei de producere de mesaje scrise si consta în redactarea 

unui paragraf de 50-75 de cuvinte sau 6 – 10 rânduri  pe o tema data cât şi stăpânirea vocabularului şi a 

structurilor gramaticale prin exerciţii de completare şi / sau cu alegere multipla.  

15. Comisia de elaborare a subiectelor va elabora două variante de subiecte, iar preşedintele comisiei 

va extrage una dintre aceste variante în dimineaţa examenului, în prezenţa tuturor membrilor comisiei de 

examen.  După desigilarea plicului, varianta aleasă se multiplică în număr corespunzător candidaţilor şi apoi 

va fi distribuită spre rezolvare candidaţilor; 

16. Variantele de subiecte pentru testarea scrisa se elaborează de către Comisia de elaborare a 

subiectelor şi sunt aprobate de inspectorul de specialitate din inspectoratul şcolar. Acestea vor respecta 

conţinuturile învăţării corespunzătoare pentru curriculum-ul valabil pentru clasa a III a şi a IV-a; 

Timpul de desfășurare al acestei probe este de 50 de minute 

17. Proba orala va avea loc joi 28 iunie 2021. 
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VII. EVALUAREA LUCRĂRILOR 

7. Lucrările vor fi punctate cu maxim 100 de puncte. Punctajul maxim pentru fiecare cerinţă va fi 

precizat pe foile de concurs care vor fi înmânate candidaţilor.  

8. Punctajele obţinute de către elevi în urma corectării lucrărilor scrise vor fi afişate, în ordine 

decrescătoare a mediei . 

9. Corectarea lucrărilor scrise se face de către doi profesori evaluatori, care fac parte din comisie, pe 

baza unui barem de corectare şi notare, care va fi afişat, la avizierul şcolii după terminarea probei scrise. 

Diferenţa dintre cei doi evaluatori nu poate fi mai mare de 10 puncte. Punctajul unei probei se face prin 

însumarea punctajelor subiectelor. 

 

VIII.  CONTESTAŢIILE 

10. Contestaţiile se pot depune la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 28, prin completarea unei cereri. 

11. Punctajul obţinut la contestaţie este punctajul final al lucrării.  

 Termen:  29 iunie 2021  

 

 

IX: 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 a unei limbi de circulație internațională se 

face conform OMEN 4797/ 2017  privind privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a 

claselor cu  predare a unei limbi moderne în regim intensiv , respectiv bilingv în unitățile de învățământ 

preuniversitar. Conform art. 7 elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim 

intensiv a unei limbi moderne de circulație internațională, au promovat examene de competență lingvistică 

într-o limbă de circulație internațională, la un nivel de competență egal sau superior nivelului A1 din 

CECRL, sunt admiși fără a mai susține proba de competențe lingvistice la limba modernă respectivă, numai 

dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este egal cu numărul de locuri 

aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională. În cazul 

în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi 

de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, 

toți elevii susțin testul pentru evaluarea nivelului de competență lingvistică. 

 Termen pentru stabilirea şi afișarea listelor cu elevii care susțin probe scrise şi orale  23.06.2021 

 Răspunde: conducerea unității de învățământ, consiliul de administrație, catedra de limba 

engleză. 

 

X. Accesul persoanelor străine în unitatea şcolară 

12.  În timpul desfăşurării probei de testare, nu pot intra în spaţiul destinat testării alte persoane, în 

afara membrilor comisiei.  
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9. Formular evidență modificări 

Nr. 

crt. 

Ediția Data ediției Revi

zia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere modificare Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

1. I 25.04.2018 0 25.04. 2018 17 Elaborarea ediţiei 

iniţiale 

 

2.  I 18.06. 2020 1 18.06. 2020 16 Adaptare precizări 

MEN 

 

3 I  07.05.2021 2 07.05.2021 17 Adaptare precizări 

MEN 

 

 

 

10. Lista de difuzare a procedurii 

Procedura va fi difuzată pe emailul tuturor angajaților unității. 
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Anexa 1 –Cerere de înscriere 

 

Doamnă Director, 

 

Subsemnatul(a), _______________________________________________________, domiciliat 

în_________________, str.____________________ nr.____ bl.___ sc.___ etaj__ ap.__, telefon 

fix__________________, mobil _____________________, email 

_________________________________________, în calitate de părinte al copilului, 

__________________________________________________, elev/ă în clasa a IV-a la Școala 

___________________________ din ___________________________, solicit înscrierea acestuia/ 

acesteia în clasa a V-a, cu predare intensivă a limbii engleze la: Școala Gimnazială Nr. 28, Galați, în 

anul școlar 2020-2021. 

Cunosc prevederile Procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi la clasa a V-a, engleză 

intensiv în cadrul școlii, pentru anul școlar 2020-2021, sunt de acord cu acestea și mă oblig să le respect 

întocmai.  

 

Anexez prezentei (numai în cazul elevilor din alte unități școlare): 

1.Copia certificatului de naştere al candidatului (însoțită de original pentru certificare Conform 

originalului la depunerea dosarului); 

2.Copii după buletinul/ cartea de identitate a părinților (însoțite de original pentru certificare Conform 

originalului la depunerea dosarului); 

3.Aviz epidemiologic de la medicul de familie (dovada vaccinărilor la zi); DA□ NU□, motivul absenței 

documentului fiind ........................................................................ 

4.Adeverința, eliberată de școala de proveniență, privind situația școlară și disciplinară a elevului la 

finalul clasei a IV-a, se va adăuga la dosar cel mai târziu la data de 23 iunie 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Data___________                                                         Semnătura _____________ 

 

 
 

Doamnei Director a Școlii Gimnaziale Nr. 28, Galaţi 
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Anexa 2 –Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 

internațională 

 

 

Domnule președinte, 

Subsemnatul (a) _____________________________________________________________________ 

(nume, prenume părinte) domiciliat(ă) în localitatea _________________________, strada 

_____________________________, nr. ____, bloc, _____, scara _______________, ap. _________, 

județul _________________, telefon _______________, părinte/tutore legal al elevului/elevei 

_____________________________________, (nume, inițiala tatălui, prenume), elev(ă) în clasa a IV-a 

la ____________________________________________________________, în (unitatea de 

învățământ), anul școlar 2020-2021, vă rog să aprobați cererea de recunoaștere și echivalare a 

rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor 

lingvistice în limbi străine cu testul de aptitudini și cunoștințe pentru admitere în clasa a V-a cu studiul 

intensiv al limbii engleze 2020-2021 , astfel: 

LIMBA MODERNĂ: ________________________________________________________________ 

EXAMENUL SUSȚINUT: ____________________________________________________________ 

INSTITUȚIA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL/DIPLOMA/ADMINISTREAZĂ EXAMENUL: 

___________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATUL/DIPLOMA OBȚINUTĂ: SERIA..........................NR...................................... 

NIVEL DE COMPETENȚĂ OBȚINUT: _________________________________________________ 

 

Anexez prezentei copia după certificatul/diploma obținute la examene cu recunoaștere internațională 

pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine (însoțită de original pentru certificare 

Conform originalului la depunerea dosarului); 

 

 

Data,                                                                                             Semnătura, 

 

 

 

Doamnei Director a Școlii Gimnaziale Nr. 28, Galaţi 
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Anexa 3 - CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN CLASA a V-a cu 

studiul intensiv al limbii engleze pentru anul școlar 2021-2022 

 

 

Nr. 

crt 

Etapa  Perioada  

1 Depunerea dosarelor de înscriere.  7-18 iunie 2021 

2 Recunoașterea și echivalarea rezultatelor 

obținute de candidați la un examen cu 

recunoaștere internațională pentru 

certificarea competențelor lingvistice în 

limba engleză 

23 iunie 2021 

3 Test de verificare a cunoștințelor–limba 

engleză scris 

28 iunie 2021 (10.00 – 10.50) 

5 Afișarea rezultatelor la testul de limba 

engleză 

28 iunie 2021 (ora 18.00) 

6 Înregistrarea contestațiilor la proba scrisă 

din cadrul testului de verificare a 

cunoștințelor-limba engleză 

29 iunie 2020 (în intervalul 9.00 – 12.00) 

7 Afișarea rezultatelor finale ale tuturor 

candidaților 

29 iunie 2021 
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11. Cuprins 

 

Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 

 

Pagina 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobareaediţiei sau, 
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