
ANUNȚ 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR și DEPUNEREA CERTIFICATELOR/DIPLOMELOR 

 (a) Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei 

limbi moderne de circulaţie internaţională se face de către părintele/tutorele/reprezentantul legal 

instituit, în baza unei cereri adresată președintelui Comisiei de înscriere.  

(b) Solicitarea, în cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total 

al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de 

circulaţie internaţională este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat prin planul de 

școlarizare al unității de învățământ, se face de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al 

candidatului, pe bază de cerere scrisă, a recunoaşterii şi echivalării rezultatelor obţinute la 

examene cu recunoaștere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi 

străine cu Testul de competență lingvistică. 

 (c) Depunerea de copii „conform cu originalul” ale documentelor/certificatelor/diplomelor 

obţinute, în vederea recunoaşterii şi echivalării  

TERMEN: 23.05. – 3.06.2022  

AFIȘAREA LISTEI CU REZULTATELE FINALE ALE RECUNOAȘTERII ȘI 

ECHIVALĂRII 

Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi 

de circulaţie international, au promovat examene de competenţă lingvistică într-o limbă de 

circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior, sunt admişi fără a 

mai susţine proba de competență lingvistică la limba modernă respectivă, numai dacă numărul 

total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de 

locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie 

internaţională. 

TERMEN: 6 – 7.06.2022 

TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 

În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor 

înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie 

internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al 

unității de învățământ, se va susține Testul de competență lingvistică pentru toți elevii înscriși. 

Proba scrisă: 11.06.2022, ora 10.00 – Limba Engleză 

Proba orală: 11.06.2022, după proba scrisă, începând cu orele 11.30 pentru limba engleză 



PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 1 ORĂ  

Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și care să 

demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însuşirea principalelor funcţii/acte de limbaj, 

conform nivelului A1 prevăzut de programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a 

PROBA ORALĂ 

 a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba străină. Textul înscris pe biletul de 

testare trebuie să fie selectat dintr-unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a şi a IV-

a, pe baza programelor şcolare în uz. Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri 

la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înţelegerea globală şi 

detaliată a textului. 

 b) Etapa II – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre 

membrii comisiei drept moderator.  

Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:  

 Pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de M.E.N.) 

conţinând fiecare un text de 50-75 cuvinte şi 2-3 întrebări de verificare a înţelegerii globale şi 

detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde 

manualului studiat la clasă sau, dacă doreşte, din setul care corespunde altui manual.  

 Pentru etapa II – un set de bilete conţinând subiecte de interacţiune verbală în conformitate cu 

programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un 

bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacţiunea verbală timp de 3-5 minute şi apoi revin în 

faţa comisiei pentru a prezenta conversaţia. 

EVALUAREA PROBELOR ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR 

1) Răspunsul candidaţilor este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, astfel:  

PROBA ORALĂ - 75 puncte  

                             Etapa I -50 puncte  

                             Etapa II -25 puncte  

PROBA SCRISĂ - 25 puncte 

Rezultatele înainte de contestaţii se afișează conform graficului de desfășurare a testului, la 

sediul și pe site-ul unităţii de învăţământ. 

 



CONTESTAŢII 

1) La testul de la proba orală nu se admit contestaţii. 

 2) La proba scrisă eventualele contestaţii se depun, pe bază de cerere, la secretariatul unităţii de 

învăţământ în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor, cu precizarea clară a intervalelor orare 

în care se primesc cererile pentru reevaluarea lucrărilor.  

3) Punctajul obţinut de candidat după recorectarea lucrării rămâne definitiv 

 4) Rezultatele finale (de după contestaţii) se afișează, conform graficului, la sediul și pe site-ul 

unităţii de învăţământ, cu menţiunea ADMIS/RESPINS. 


