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8. Descrierea procedurii operaționale
8.1. Înscrierea candidaților și depunerea certificatelor / diplomelor spre echivalare
Înscrierea candidaților: până în 06 iunie 2022
Documentele vor fi depuse la secretariatul unității de către părinte / tutore / reprezentant legal instituit.
Documente necesare înscrierii:
● cerere tip eliberată de secretariatul școlii; (Anexa 1)
● copie certificat de naștere;
● copie act de identitate părinte / tutore legal;
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 predare a unei limbi moderne de circulație internațională este mai
mic sau egal cu numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ, părintele /
tutorele / reprezentantul legal al elevului poate solicita, pe bază de cerere scrisă (Anexa 2), recunoașterea și
echivalarea rezultatelor obținute la examene de recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice în limbi străine cu Testul de competență lingvistică.
Elevii care își pot echivala proba de Limba engleză vor depune la secretariat o copie a Certificatului /
o adeverință care atestă recunoașterea.
În cazul în care numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de predare a
unei limbi moderne de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin planul de
școlarizare al unității, toți elevii susțin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoștințe a limbii engleze.
8.2 Calendarul probelor
● Graficul desfășurării probelor, incluzând și etapa de contestații, precum și eventualele criterii
suplimentare de admitere sau departajare vor fi făcute publice pe site-ul școlii și prin afișare în spații
accesibile candidaților și părinților / tutorilor / reprezentanților legali ai acestora, anterior începerii
înscrierilor pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de
circulație internațională.
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● Proba de admitere, respectiv Testul de competență lingvistică, se programează, în funcție de numărul
de candidați înscriși, astfel:
Proba scrisă: 10 iunie 2022, ora 09.30, durata: 60 min.
Proba orala: 10 iunie 2022, ora 11.00
8.3. Proba de concurs / structura subiectelor / evaluarea / afișarea rezultatelor / contestații
Testul de competență lingvistică vizează evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză acumulate
de elevi în clasele a III-a și a IV-a și constă într-o probă scrisă și o proba orala (2 etape).
PROBA SCRISĂ – timp de lucru – 60 min
● Proba scrisă constă în redactarea unui text de 50 – 75 de cuvinte pe o temă dată și care să
demonstreze atât capacitatea de exprimare în scris, cât și însușirea principalelor funcții comunicative
prevăzute de programa școlară pentru casele a III-a și a IV-a, în vigoare.
PROBA ORALĂ – 2 etape
a) . Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. 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 școlare în uz. Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări
înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.
b) Etapa a II -a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre
membrii comisiei drept moderator.
Subiectele, precum și baremele de evaluare pentru testul de competență lingvistică sunt elaborate, în
baza procedurii Ministerului Educației, de către comisia de organizare de la nivel județean.
Evaluarea probei. Răspunsul candidaților este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100 p, după cum
urmează: PROBA SCRISĂ – 25p și PROBA ORALĂ 75p (Etapa I – 50p și Etapa a II-a – 25p).

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
„I.L. CARAGIALE”
PITEȘTI
COMISIA DE
EVALUARE ȘI
ASIGURARE A
CALITĂȚII

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN
CLASA A V-A CU PROGRAM DE PREDARE A UNEI
LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE
INTERNAȚIONALĂ, LIMBA ENGLEZĂ, CARE VA
FUNCȚIONA ÎN
ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

Cod: PO-08.10

Ediția I
Nr. de ex. 2
Revizia
Nr. de ex.
Pagina 3din 18
Exemplar nr. 1

● Afișarea rezultatelor
La finalizarea probei, în data de 10 iunie 2022, ora 19.00, pentru fiecare candidat se vor afișa:
codul primit la sfârșitul probei, punctaj proba scrisă, punctaj proba orală, nota finală (obținută
prin împărțirea punctajului total la 10);
Afișarea rezultatelor înainte de contestații se face conform graficului de desfășurare a testului,
la avizier și pe site-ul unității de învățământ.
● Contestații
Eventualele contestații se depun la secretariatul unității de învățământ, marti, 14 iunie 2022,
în intervalul orar 15.00 – 17.00.
Punctajul obținut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.
Afișarea rezultatelor finale (după contestații), la avizier și / sau pe site-ul unității se face în
data de 14.06.2022, în ordinea descrescătoare a notei finale, cu mențiunea ADMIS /
RESPINS.
● Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru
certificarea competențelor lingvistice în limba engleză (dacă este cazul).
Analizarea de către membrii comisiei a documentelor / certificatelor / adeverințelor /
diplomelor depuse de candidați;
Realizarea recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute de candidați la examene cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză cu
testul de competență lingvistică;
Întocmirea tabelului cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute
de candidați la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice în limba engleză cu testul de competență lingvistică.
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8.4. Modul de organizare și desfășurarea admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de predare a
limbii engleze la Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” Pitești.
● În intervalul orar 07.30 – 07.45 are loc sosirea comisiei și instruirea acesteia.
● În intervalul orar 07.45 – 08.00 are loc sosirea supraveghetorilor.
● În intervalul orar 08.00 – 08.15 supraveghetorii merg și verifică sala de clasă în care au fost
repartizați. Un supraveghetor rămâne în sală, iar celălalt merge în zona de acces a elevilor pentru
coordonarea acestora.
● În intervalul orar 08.30 – 09.00 elevii candidați vor avea acces în școală; fiecare elev va merge mai
întâi la sala de bagaje pentru lăsarea bagajului și după aceea în sala în care a fost repartizat.
● În intervalul orar 08.00 – 08.30 comisia primește, multiplică subiectele și le sigilează.
● La ora 09.25 subiectele sunt duse în sălile de examen.
● La ora 09.30 începe examenul.
● În intervalul orar 09.30 – 10.00 se ștampilează lucrările. După ștampilarea lucrărilor, dacă elevii
doresc, pot părăsi sala, pe rând, iar cadrele didactice de pe hol ajută la evacuarea elevilor în condiții
de siguranță, urmând traseul de ieșire din unitate.
● După plecarea tuturor elevilor din fiecare sală de examen, supraveghetorii predau lucrările comisiei.
● Pentru proba orală, începând cu ora 11, candidații vor intra unul câte unul în sala de concurs pentru
etapa I, vor extrage un bilet din cele puse la dispoziție de comisia județeană, citesc textul cu voce tare
și răspund la cele trei întrebări pe baza textului lecturat;
● Elevii părăsesc sala de concurs și sunt conduși (în echipe de doi), în sala a doua pentru cea de-a doua
etapă a probei orale, extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacțiunea verbală timp de 35 minute și apoi revin în fața comisiei pentru a prezenta conversația. La sfârșitul fiecărei etape, vor
rămâne în sală ultimii 3 candidați.

