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ANUNȚ - intensiv engleză  

 
 

 Testarea pentru admiterea la clasa a V-a intensiv engleză va avea loc, conform 

calendarului desfășurării activițății de organizare și desfășurare a testului de competențe 

lingvistice  pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare  a unei limbi moderne 

de circulație internațională, în data de 24 iunie 2022, la Liceul Teoretic „George Moroianu” 

Săcele.  

Această testare constă în : 

 

PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 1 ORĂ  

a) Proba scrisă constă în redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și 

demonstrează, atât capacitatea de exprimare în scris, cât și însușirea principalelor 

funcții comunicative/acte de limbaj, conform standardelor curriculare de 

performanță, prevăzute de programa școlară pentru clasele a III-a şi a IV-a, în 

vigoare. 

 

PROBA ORALĂ  

a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă studiată. Textul 

înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat pe baza programelor școlare pentru 

clasele a III-a și a IV-a, în vigoare, cu respectarea recomandărilor specifice fiecărei 

limbi moderne (teme recomandate și site-uri utile). Lecturarea textului este urmată de 

formularea de răspunsuri la 2- 3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care 

să dovedească înțelegerea globală şi detaliată a textului citit.  

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

unul dintre membrii comisiei drept moderator. 

 

      Cunoștințele testate vor fi cele aferente claselor a III-a și a IV-a.  

      Puteți consulta manualele digitale aici: 

      https://www.manuale.edu.ro/ 

 

EVALUAREA PROBELOR ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR  

a) Răspunsul candidaților este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, după cum 

urmează:  

PROBA ORALĂ - 75 puncte  

Etapa I - 50 puncte  

Etapa a II-a -25 puncte  

PROBA SCRISĂ - 25 puncte 

b) La finalizarea probelor, afișarea rezultatelor se face în formatul: codul 

candidatului, punctaj proba orală- etapa I, punctaj proba orală-etapa II, punctaj 

proba scrisă, punctaj total obținut, nota finală, prin împărțirea punctajului total la 

10.  Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu mențiunea 

ADMIS/RESPINS.  

https://www.google.com/search?q=george+moroianu+liceu&rlz=1C1BNSD_enRO931RO931&oq=george+moroianu+liceu&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.5533j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.manuale.edu.ro/
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c) Afișarea rezultatelor înainte de contestații se face conform calendarului de 

desfășurare a testului, la avizier și pe site-ul unității de învățământ.  

  

               CONTESTAŢII  

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

b) La proba scrisă eventualele contestaţii se depun, pe bază de cerere tip (ANEXA 6), la 

secretariatul unităţii de învăţământ în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.  

c) Intervalele orare în care se primesc cererile pentru reevaluarea lucrărilor vor fi clar precizate 

și afișate/postate, conform  calendarului prezentei proceduri.  

d) La depunerea contestaţiilor, candidaţii, prin părinţii/tutorii/reprezentanţii legal instituiţi ai 

acestora, pot solicita vizualizarea lucrărilor pe bază de cerere tip (ANEXA 5). Vizualizarea se 

realizează în prezenţa unuia dintre membrii comisiei de organizare și evaluare. În urma 

vizualizării, părinţii, tutorii sau reprezentanţii legal instituiţi ai candidaţilor pot renunţa la cererea 

de reevaluare.  

 

CRITERII SUPLIMENTARE DE ADMITERE SAU DEPARTAJARE 

 

1)  Punctaj minim de admitere -  60 puncte  

2) În caz de egalitate a punctajelor, toți elevii vor fi admiși în clasa cu program de predare intensiv 

.. 

 

 Calendarul desfăşurării activității de organizare şi desfășurare a testului de 

competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a 

unei limbi moderne de circulație internațională și responsabilități: 

 

Nr. 

crt. 
Activitate Termene Responsabilităţi 

1.  

Constituirea la nivelul Inspectoratului 

Școlar Județean Brașov a Comisiei 

Județene de  organizare şi desfășurare a 

testului de competențe lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program 

intensiv de predare a unei limbi moderne 

de circulație internațională, prin decizie a 

inspectorului școlar general 

5-10 mai 2022 

Conducerea 

Inspectoratului 

Școlar Județean 

Brașov 

2.  

Elaborarea Procedurii de  organizare şi 

desfășurare a testului de competențe 

lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a 

cu program intensiv de predare a unei 

limbi moderne de circulație internațională 

11-25  mai 2022 Comisia Județeană 

de  organizare şi 

desfășurare a testului 

de competențe 

lingvistice pentru 

admiterea în clasa a 

V-a cu program de 

predare a unei limbi 

https://www.google.com/search?q=george+moroianu+liceu&rlz=1C1BNSD_enRO931RO931&oq=george+moroianu+liceu&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.5533j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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moderne de circulație 

internațională 

3.  

Constituirea, prin decizie internă, a 

următoarelor comisii la nivelul unității:  

- Comisia de înscriere pentru admiterea în 

clasa a V-a cu program 3 intensiv de 

predare a unei limbi moderne de circulație 

internațională 

-Comisia de organizare și evaluare a 

Testului de competență lingvistică pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program 

intensiv de predare a unei limbi moderne 

de circulație internațională -Comisia de 

contestaţii pentru reevaluarea lucrărilor de 

la proba scrisă din cadrul Testul de 

competență lingvistică pentru admiterea în 

clasa a V-a cu program 3 intensiv de 

predare a unei limbi moderne de circulație 

internațională 

26-27 mai 2022 Conducerea 

unităţilor de 

învăţământ din 

județul Brașov , 

unitățile de 

învățământ 

preuniversitar, în 

care se organizează 

clase cu predare a 

unei limbi moderne 

în regim intensiv în 

anul școlar 2022-

2023 

4.  

Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în 

clasa a V-a cu program intensiv de predare 

a unei limbi moderne de circulaţie 

internaţională la secretariatul unităților de 

învățământ  

30 mai-10 iunie 2022 Comisia de înscriere 

pentru admiterea în 

clasa a V-a cu 

program 3 intensiv 

de predare a unei 

limbi moderne de 

circulație 

internațională 

5.  

Susținerea probelor de admitere 

24.06.2022 

Comisia de 

organizare și 

evaluare a Testului 

de competență 

lingvistică pentru 

admiterea în clasa a 

V-a cu program 3 

intensiv de predare a 

unei limbi moderne 

de circulație 

internațională 

6.  

Afișarea rezultatelor inițiale 28.06.2022, ora 10 Comisia de 

organizare și 

evaluare a Testului 

de competență 

lingvistică pentru 

https://www.google.com/search?q=george+moroianu+liceu&rlz=1C1BNSD_enRO931RO931&oq=george+moroianu+liceu&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.5533j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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admiterea în clasa a 

V-a cu program 4 

intensiv de predare a 

unei limbi moderne 

de circulație 

internațională 

7.  

Depunerea contestațiilor 28.06.2022, între 

orele 12-16 

Comisia de 

contestaţii pentru 

reevaluarea lucrărilor 

de la proba scrisă din 

cadrul Testului de 

competență 

lingvistică pentru 

admiterea în clasa a 

V-a cu program 4 

intensiv de predare a 

unei limbi moderne 

de circulație 

internațională 

8.  

Afișarea rezultatelor finale 30.06.2022, ora 12 Comisia de 

organizare și 

evaluare a Testului 

de competență 

lingvistică pentru 

admiterea în clasa a 

V-a cu program 4 

intensiv de predare a 

unei limbi moderne 

de circulație 

internațională 

 

 

Dorim succes tuturor candidaților! 

Pentru relații suplimentare puteți suna la secretariatul școlii: 0268/273580. 

https://www.google.com/search?q=george+moroianu+liceu&rlz=1C1BNSD_enRO931RO931&oq=george+moroianu+liceu&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.5533j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

