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PROCEDURĂ 

OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII LA CLASELE 

CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU A LIMBII ENGLEZE, ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

  

Nr.1460 /28.08.2017  

  

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea şi aprobarea prezentei proceduri 

  

Nr. 

crt.  

Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea  

Numele şi 

prenumele  

Funcţia  Data  Semnătura  

1  2  3  4  5  

1.1.  Elaborat   Ilie Madalina 

Carmen 

Visan Raluca  

Responsabil comisie 

metodica  

Membru comisie 

metodica 

    

1.2.  Aprobat  Preda Luminita Director Scoala 

Gimnaziala Nr. 79 

    

  

2. Scopul procedurii de sistem  

  

Prezenta procedură stabileşte modalitatea de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasele a VI-a si a 
VII-a cu program intensiv de studiu a limbii engleze în Scoala Gimnaziala Nr. 79 ; proba de 
verificare urmează să aibă loc , în vederea admiterii în clasele mai sus mentionate in limita 
numarului de locuri publicat pe site-ul scolii.  

 

3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate  

  

1. Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar, aprobat cu nr. 
5079/31.08.2016  

2. Statutul claselor cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională 
și al claselor cu program bilingv din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. 
nr. 5166/08.12.1998  

3. O.M.E.N.C.S. nr. 3590/05.04.2016 privind aprobarea planurilor - cadru de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial  

4. Adresa M.E.N.C.S nr. 45082/27.10.2016 cuprinzând Precizările M.E.N.C.S nr. 44967/25.10.2016 
privind planurile - cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial, aprobate prin O.M.E.N. nr. 
3393/28.02.2017 - Predarea intensivă a limbii moderne 1  

5. O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul 
gimnazial  

6. Programa şcolară pentru disciplina LIMBA MODERNA 1 - studiu intensiv - clasele a V-a – a VIII-a, 
anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017  

7. Programa şcolară pentru disciplina LIMBA MODERNĂ 1/ LIMBA MODERNĂ 2/LIMBA MODERNĂ 
1 – INTENSIV (germană, rusă, japoneză) - clasele a V-a – a VIII-a, aprobată prin O.M.E.N nr. 
3393/28.02.2017 
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4. Descrierea procedurii operaţionale  

  

4.1 Generalități  

4.2 Responsabilități şi termene  

4.3 Modul de lucru  

  

4.1 GENERALITĂȚI  

  

(1) Clasele cu predare intensivă a limbilor moderne se organizează în conformitate cu prevederile 
Regulamentului claselor cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională şi al claselor cu program bilingv (O.M. Nr. 5166/1998).  
(2) Conform prevederilor Art. 14, cap. II din Regulamentul claselor cu program intensiv de studiu 
a unei limbi moderne de circulaţie internaţională şi al claselor cu program bilingv (O.M. Nr. 
5166/1998), înscrierea la clasele cu program intensive de stiudiu a limbii engleze se face pe baza susţinerii 
unui test de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă (scris şi oral). Testul se va organiza in sesiunea 
septembrie 2017. Cerinţele pentru acest test se elaborează de către comisia metodică de specialitate din 
şcoală.  
(3) La nivelul unităţii de învăţământ care are inclusă/incluse în planul de școlarizare clasă/clase cu 
program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se constituie, prin decizie 
internă:  

• Comisia de înscriere pentru admiterea în aceste clase  
• Comisia de organizare și evaluare a Testului de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în 

clasele cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională 

• Comisia de contestaţii pentru reevaluarea lucrărilor de la proba scrisă din cadrul Testului de 
aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasele cu program intensiv de studiu al unei 
limbi moderne de circulaţie internaţională  

(4) Testul de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasele cu program intensiv de studiu 
al unei limbi moderne de circulaţie internaţională se desfășoară în perioada prevăzută de prezenta 
procedură.  
(5) Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, depunerea 
contestaţiilor și afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, se desfășoară în perioada prevăzută de 
prezenta procedură.  

  

4.2 RESPONSABILITĂȚI ȘI TERMENE  

  

4.2.1 CONSTITUIREA, PRIN DECIZIE INTERNĂ, A URMĂTOARELOR COMISII:   

• Comisia de înscriere pentru admiterea în clasele cu program intensiv de studiu al unei limbi 
moderne de circulaţie internaţională   

• Comisia de organizare și evaluare a Testului de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în 
clasele cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională  

• Comisia de contestaţii pentru reevaluarea lucrărilor de la proba scrisă din cadrul Testului de 
aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasele cu program intensiv de studiu al unei 
limbi moderne de circulaţie internaţională  

  

TERMEN: 25-28.08.2017 RĂSPUNDE: conducerea unităţii de învăţământ  

  

4.2.2 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR  

  

Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în clasele 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-tip adresată președintelui Comisiei de înscriere.   
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TERMEN: 30.08 -4.09.2017 RĂSPUNDE: președintele comisiei de înscriere  

  

  

4.2.5 CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A VI-A SI A VII-A CU 

PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ 

  

Testul de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasele cu program intensiv de studiu al unei 
limbi moderne de circulaţie internaţională se desfășoară in sesiunea septembrie 2017. Graficul 
desfășurării probelor, incluzând și etapa de contestaţii vor fi făcute publice prin afișare în spaţii 
accesibile candidaţilor și părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legal instituiţi ai acestora, anterior 
începerii înscrierilor pentru admiterea în claseleccu program intensiv de studiu al unei limbi de circulaţie 
internaţională.  
 
Probele din cadrul Testului de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasele a VI-a si a VII-a cu 
program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională se programează, în 
funcţie de numărul de candidaţi înscriși, astfel:  
 
Proba scrisă: 5.09.2017, in intervalul 9.00-11.00 

 

Proba orală: 5.09.2017, începând cu orele 13.00 

 

4.3 MODUL DE LUCRU  

  

4.3.1 PROBELE DE CONCURS ȘI STRUCTURA SUBIECTELOR  

  

1) Testul de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasele a VI-a si a VII-a cu program intensiv 
de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională vizează deprinderile şi cunoştinţele 
acumulate în clasele III-V respective III-VI şi constă în:  

 PROBA ORALĂ 
 PROBA SCRISĂ  

  

2) PROBA ORALĂ  

 

a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba străină. Lecturarea textului este urmată de  
formularea de răspunsuri la 5  întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească 
înţelegerea globală şi detaliată a textului.  

b) Etapa II – exprimarea opiniei pe o temă dată.  
  

Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate conform programelor in vigoare.  

 

3) PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 2 ORE 
  

Proba scrisă include atat itemi obiectivi cat si itemi subiectivi si va avea urmatoarea structură:  
 

I. Reading comprehension (10 itemi de tip adevarat / fals) – 10 puncte 

 

II. Use of English:  

1. 15 itemi alegere multipla – 15 puncte 

2. 10 itemi timpuri verbale – 10 puncte 

3. 5 itemi identificare si corectare a greselilor de scriere, vocabular si gramatica – 5 puncte 
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III. Writing (redactatarea unui text de 120-150 de cuvinte pentru clasa a VI-a, respectiv 150-

170 de cuvinte pentru clasa a VII-a) – 50 puncte 

Se acorda 10 puncte din oficiu. 
 

4) Subiectele, precum şi baremele de evaluare pentru Testul de aptitudini şi cunoştinţe pentru 
admiterea în clasele a VI-a si a VII-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de 
circulaţie internaţională sunt elaborate de către Comisia de organizare și evaluare din unitatea de 
învăţământ conform programelor in vigoare. Pentru proba scrisă se asigură un număr de 3 variante 
de subiect. Pentru proba orală numărul subiectelor propuse este cel putin egal cu jumătate din 
numărul candidaţilor înscriși.  
 

4.3.2 EVALUAREA PROBELOR ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR  

 

Răspunsul candidaţilor este apreciat astfel: 
 
1) PROBA ORALĂ - 100 puncte  
2) PROBA SCRISĂ - 100 puncte  
  

3) La încheierea probelor de testare, rezultatele se afișează în formatul: numele și prenumele 

candidatului; punctaj proba orală; punctaj proba scrisă; punctajul total obţinut; nota finală. 

  

4) Rezultatele înainte de contestaţii se afișează conform graficului de desfășurare a testului, la 
sediul și pe site-ul unităţii de învăţământ.  

 
Afişarea rezultatelor: 6.09.2017, in intervalul 12.00-14.00 

 

4.3.3 CONTESTAŢII  

  

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

2) La proba scrisă eventualele contestaţii se depun, pe bază de cerere tip, 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. Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea 
ADMIS/RESPINS.  
 

Depunerea contestatiilor pentru proba scrisa: 6.09.2017 – 7.09.2017, 
pana in ora 14. 

 

Afişarea rezultatelor finale: 7.09.2017, ora 16.00 

 


