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

unei cereri tip (vezi anexa 1), adresată directorului școlii. 

6.2. Înscrierea se face pe baza următoarelor documente: 

 Cerere tip adresată conducerii școlii (vezi anexa 1); 

 Carnetul de note în original și copie xerox după carnetul de note care să ateste 

obținerea calificativului FB la purtare în toți cei 4 ani de învățământ primar – 

criteriu eliminatoriu 

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

străine de circulație internațională, nivel minim A1, conform listei examenelor cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi 

străine, din cadrul examenului de bacalaureat – anexa la OME nr. 5609/19.11.2021, 

sau alte examene organizate de instituțiile din anexa respectivă – nivel minim A1 

 Pentru candidații care optează numai pentru clasa cu predare intensivă a limbii 

germane și aleg să susțină testul la această limbă, se va depune o cerere-tip (vezi 

anexa 2)  

TERMEN LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERE: 10.06.2022, ora 13. 

RĂSPUNDE: conducerea școlii 

 

 

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 OME nr. 5609/19.11.2021, 

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. În cazul în care numărul de elevi înscriși depășește numărul de locuri ofertate, 

toți elevii vor participa la testarea competențelor lingvistice de limba engleză sau germană. 

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

echivalează testul de limbă. 

TERMEN CALENDARISTIC: 10.06.2022 

RĂSPUNDE: conducerea școlii 

 

 

 

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. Nedepunerea copiei xerox a carnetului de elev cu 

calificativul FB la purtare pentru clasele I – IV atrage după sine respingerea dosarului 

de înscriere. 
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 Teste scrise la limba și literatura română și matematică 

 Test scris la limba engleză pentru înscrierea în clasa cu predare intensivă a limbii 

engleze 

 Test scris la limba engleză sau limba germană (la alegerea părinților) pentru înscrierea 

la clasa cu predare intensivă a limbii germane 

 

9. DESFĂȘURAREA PROBELOR DE EVALUARE – TESTAREA VA AVEA LOC ÎN 

ZIUA DE 14.06.2022 

 

9.1. TESTE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ 
9.1.1. Este un test comun, cu durata totală de 90 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 LA LIMBA ENGLEZĂ/GERMANĂ 
9.2.1. Testarea la limba engleză/germană constă într-un test/o probă de competenţă lingvistică 

conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL). 

9.2.2. Testul de competenţă lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv 

de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională vizează competenţele şi 

cunoştinţele acumulate în clasele III şi IV şi constă într-o probă orală şi o probă scrisă (vezi 

anexa 3). 

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

obținută la contestații devine notă finală. 

9.2.4. 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. 

 

9.3. CALCULUL MEDIEI FINALE DE ADMITERE 
 

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

matematică, limbă străină: 

 

    
        

 
 

 

b) Se calculează MFA ca medie aritmetică a notelor obținute la testele susținute – română, 

matematică, limbă străină – după contestații: 
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9.4. TRANSFERUL ELEVILOR DECLARAȚI ADMIȘI 
 

9.4.1.Transferul elevilor declarați admiși se face respectând ROFUIP și regulamentele de 

funcționare ale celor două unități școlare. 

9.4.2. 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. 9.4.1. 

 

 

 

9.5. DISPOZIȚII FINALE 
 

9.5.1. Rezultatele înainte de contestații și rezultatele finale se afișează fără indicarea numelui 

candidatului. Identificarea acestuia se va realiza pe baza unui cod. 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

 

[...] 
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Anexa 1 

 

Nr.             din 

 

Doamnă Director 

Subsemnatul/a, 

..............................................................................................., părinte al 

elevului/ei .............................................................................................., din clasa 

a IV-a de la școala ................................................, vă rog să aprobați înscrierea 

fiului/fiicei meu/mele la testul pentru admiterea în clasa a V-a. 

          Am luat la cunoștință faptul că orice informații legate de clasa a V-a vor 

fi publicate pe site-ul cnprsv.ro și mă oblig să consult acest site. 

Dacă fiul/fiica meu/mea va fi declarat/ă admis/ă, optez pentru clasa : 

Predare intensivă a limbii engleze, cu limba 2 - franceză   

 Predare intensivă a limbii germane, cu limba 2 - engleză 

Telefon............................................... 

E-mail ................................................ 

                  

Data,             Semnătura, 

 

Doamnei Director a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava 

*În cazul în care optați doar pentru una din clase, bifați în caseta corespunzătoare.  

Dacă optați pentru ambele clase, înscrieți în casetă cifra 1 pentru prima dvs. opțiune și cifra 2 pentru 

a doua. Admiterea se va face ținând cont de medie și apoi de opțiune. 
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Anexa 2 
 

Nr.  din  

Doamnă Director 

 

Subsemnatul/a, 

..............................................................................................., părinte al 

elevului/ei .............................................................................................., din clasa 

a IV-a de la școala ................................................, vă rog să aprobați susținerea 

testului la limba germană de către fiul/fiica meu/mea, în scopul admiterii în 

clasa a V-a cu predare intensivă a limbii germane. 

          Am luat la cunoștință faptul că orice informații legate de clasa a V-a vor 

fi publicate pe site-ul cnprsv.ro și mă oblig să consult acest site. 

                  

Data,             Semnătura, 

 

 

 

Doamnei Director a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava 
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Anexa 3 

 

STRUCTURA SUBIECTELOR AFERENTE TESTULUI DE 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU 

PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE 

INTERNAŢIONALĂ 

 

Testul de competenţă lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de 

studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională vizează competenţele şi 

cunoştinţele acumulate în clasele III şi IV şi constă într-o probă orală şi o probă scrisă. 

PROBA ORALĂ 

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

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

IV-a. 

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 a II -a – 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 

Ministerul Educaţiei) 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 a II-a – 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. 

PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 1 ORĂ 

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

demonstreze capacitatea de exprimare în scris şi însuşirea principalelor funcţii/acte de 

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

 

 

 
 


