
EXTRAS DIN PROCEDURA DE ADMITERE ÎN CLASA A V-a 

AN ȘCOLAR 2018 – 2019 

 
6. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 
6.1. Înscrierea candidaților se face de către părinte/tutore/reprezentant legal instituit, în baza unei cereri 

tip (vezi anexe), adresată directorului școlii. 

6.2. Înscrierea se face pe baza următoarelor documente: 

 Cerere tip adresată conducerii școlii (vezi anexe); 

 Portofoliu individual care conține, în copie xerox: carnetul de note al candidatului pe cei 4 ani de 

învățământ primar, diplome/adeverințe care să ateste rezultate/participări la activitățile școlare și 

extrașcolare din cei 4 ani de învățământ primar. 

 Dacă este cazul, copie xerox după certificatul/atestatul de cunoaștere a unei limbi străine de 

circulație internațională (engleză), nivel minim A1, conform listei examenelor cu recunoaștere 

internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, din cadrul 

examenului de bacalaureat – anexa la OMECȘ nr.5088/31.08.2015, sau alte examene organizate 

de instituțiile din anexa respectivă – nivel minim A1 și certificatul în original (va fi returnat după 

analiza lui de către comisia de echivalare). 

TERMEN LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERE: penultima zi a anului școlar (14 iunie 2018), ora 15. 

 

7. RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA REZULTATELOR LA EXAMENELE 

INTERNAȚIONALE DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE 
7.1. Membrii comisiei de recunoaștere și echivalare analizează documentele depuse de candidați în 

vederea echivalării, verificând: 

 Dacă certificatul/atestatul este eliberat de o instituție din lista examenelor cu recunoaștere 

internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, din cadrul 

examenului de bacalaureat – anexa la OMECȘ nr.5088/31.08.2015, sau alte examene organizate 

de instituțiile din anexa respectivă  

 Dacă atestatul/certificatul atestă obținerea unui nivel A1 sau superior; se va lua în considerare 

adresa MECȘ nr. 40029/19.05.2015. 

 Dacă atestatul/certificatul se încadrează în termenul de valabilitate. 

7.2. Certificatele/diplomele recunoscute de comisie se echivalează cu nota 10 la testul de limbă 

modernă, numai în cazul în care numărul de elevi înscriși nu depășește numărul de locuri ofertat. 

7.3. Membrii comisiei încheie un proces verbal și stabilesc lista finală a elevilor cărora li se echivalează 

testul de limbă. 

TERMEN CALENDARISTIC: ultima zi a anului școlar 

 

8. PROBELE PENTRU ADMITEREA LA CLASA A V-a 

 

Participarea la toate probele de admitere este obligatorie. Absența de la o probă are ca efect 

respingerea candidatului. De asemeni, nedepunerea portofoliului în termenul prevăzut de 

calendar, atrage după sine descalificarea candidatului. 

 

 Teste scrise la limba și literatura română și matematică 

 Test scris și oral la limba engleză – obligatoriu pentru toți candidații, dacă numărul lor 

depășește numărul de locuri  

 Evaluarea portofoliului individual 

 

9. DESFĂȘURAREA PROBELOR DE EVALUARE 

 

9.1. TESTE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ 
9.1.1. Este un test comun, cu durata totală de 100 minute. Ponderea subiectelor la cele două discipline 

este aproximativ egală ca durată. 



9.1.2. Subiectele vor fi elaborate din materia și la nivelul clasei a IV-a, după modele postate în prealabil 

pe site-ul școlii. 

9.1.3. Rezolvările vor fi redactate pe foi distincte de examen, secretizate. 

9.1.4. Fiecare teză la fiecare disciplină va fi notată cu note de la 1 la 10, conform baremului stabilit de 

comisia de elaborare a subiectelor. 

9.1.5. Nota obținută poate fi contestată în termenul indicat de calendarul testării. Nota obținută la 

contestații devine notă finală. 

 

9.2. TESTUL SCRIS ȘI ORAL LA LIMBA ENGLEZĂ 
9.2.1. Testarea la limba engleză constă din: 

 Probă scrisă, cu durata de 30 minute; vor fi testate competențele de citire și înțelegere a textului 

scris, vocabularul și cunoștințele de gramatică. Punctajul maxim la proba scrisă – 75 puncte, la 

care se adaugă 10 puncte din oficiu. 

 Probă orală, cu durata de aproximativ 15 minute; biletul va conține 2 subiecte care vor testa 

competențele de utilizare a limbajului verbal, cunoștințele de vocabular, fluența și coerența 

discursului etc. Punctaj maxim la proba orală – 15 puncte. Dacă se solicită schimbarea biletului, 

punctajul maxim va fi diminuat cu 5 puncte. 

9.2.2. Nota la testul de limba engleză se obține prin însumarea celor două punctaje (la proba scrisă și la 

proba orală) și împărțirea rezultatului la 10 - NE 

9.2.3. Referitor la certificatele YLE (Young Learner Tests of English), respectiv Movers și Flyers, 

candidații trebuie să obțină un scor minim de 11 scuturi (4 scuturi la două competențe și, respectiv, 3 

scuturi la o competență lingvistică) pentru ca nivelul A1, respectiv A2 să poată fi recunoscut și echivalat 

cu nota 10. 

9.2.4. Nota la proba scrisă poate fi contestată în termenul indicat de calendarul testării. Nota obținută la 

contestații devine notă finală. Punctajul obținut la proba orală nu se contestă. 

 

 

9.3. EVALUAREA PORTOFOLIILOR 

 

Evaluarea portofoliilor se realizează în 2 etape: 

 

9.3.1. CALCULUL MEDIEI GENERALE DIN CLASELE I – IV– MG I-IV 

 

a) Fiecare calificativ anual la fiecare disciplină studiată în clasa I se echivalează conform tabelului de 

mai jos: 

o FB – 10 

o B – 8 

o S – 6 

b) Se calculează media generală a clasei I 

c) Procesul de la punctele a) și b) se reia pentru celelalte trei clase. 

d) Se calculează media generală de absolvire a claselor I – IV ca media aritmetică a celor 4 medii 

generale calculate mai sus – MG I-IV 

e) Este obligatoriu calificativul FB la purtare în toți cei 4 ani. Dacă nu este satisfăcută această condiție, 

portofoliul se respinge, iar candidatul este eliminat din examen.  

 

9.3.2. CALCULUL NOTEI PENTRU EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI 

EXTRAȘCOLARE - NP 

 

a) Se punctează fiecare diplomă/certificat/document care atestă obținerea unor performanțe (premii, 

mențiuni, premii speciale etc.) și/sau participarea la activități extrașcolare: olimpiade, concursuri 

școlare, competiții sportive, activități cultural-artistice etc. 

b) Punctajul se acordă conform listei din anexă. 



c) După evaluarea tuturor portofoliilor, se acordă nota 10 portofoliului cu cel mai mare punctaj - Pmax. 

Fiecare din celelalte portofolii va primi o notă NP direct proporțională cu punctajul obținut - P, după 

formula 

    
    

    
 

 

 9.3.3. Nota finală la evaluarea portofoliului – PI – se calculează ca medie aritmetică a notelor MG I-IV 

și NP. 

9.3.4. Nota obținută la evaluarea portofoliului nu se contestă. 

 

 

9.4. CALCULUL MEDIEI FINALE DE ADMITERE 
 

 

a) Se calculează MA ca medie aritmetică a notelor obținute la testele susținute – română, matematică, 

limbă străină: 

 

    
        

 
 

 

b) MA are o pondere de 80% din media finală, 20% reprezentând nota PI. 

c) Media finală de admitere MFA se calculează cu formula 

 

     
      

 
 

 

 

9.5. TRANSFERUL ELEVILOR DECLARAȚI ADMIȘI 
 

9.5.1.Transferul elevilor declarați admiși se face respectând ROFUIP și regulamentele de funcționare ale 

celor două unități școlare. 

9.5.2. Dosarele de transfer vor fi aduse la secretariatul colegiului în termenul indicat de calendarul 

admiterii. După încheierea acestui termen locurile neocupate prin transfer vor fi declarate vacante, cu 

posibilitatea ocupării lor de către următorii elevi de pe lista finală, conform alin. 9.5.1. 

 

 

9.6. DISPOZIȚII FINALE 
 

9.6.1. Lista cu rezultatele înainte de contestații se afișează în ordine alfabetică. 

9.6.2. Lista cu rezultatele finale (după contestații) se afișează în ordine descrescătoare a mediilor finale 

de admitere. Ea va conține și rezultatul final: admis sau respins. 

9.6.3. În cazul în care pe ultimul loc se află 2 sau mai mulți elevi cu medii finale de admitere egale, se 

declară toți admiși, iar în cazul în care se depășește numărul maxim de locuri prevăzut de lege se solicită 

aprobarea IȘJ Suceava pentru funcționarea clasei. 

 

TESTAREA ARE LOC LUNI, 18 IUNIE 2018. 


