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Școala	Gimnazială	Nr.1	Onești

PROCEDURĂ	OPERAŢIONALĂ
Ediţia: I
Revizia: I

Admiterea	în	clasa	a	V-	a	intensiv	Limba	și	literatura	engleză
Cod:	PO-CEAC-40 Exemplar	nr.: 1

Procedură	Operaţională	privind
Admiterea	în	clasa	a	V-	a	intensiv	Limba	și	literatura	engleză

COD:	PO-CEAC-40
Ediţia:	I,	Revizia:	I,	Data:	03.05.2022,

Lista	responsabililor	cu	elaborarea,	verificarea	şi	aprobarea	ediţiei

Nr.
Crt

Elemente
privind

responsabilii/
operațiunea

Numele	și	prenumele Funcția Data Semnătura

1.1 Elaborat MELINTE	I.	MIHAELA Responsabil	CEAC 03.05.2022

1.2 Avizat STRATONE	M.	LAURA-
CARMEN Preşedinte	Comisie	Monitorizare 03.05.2022

1.3 Aprobat PETEC	N.	CARMEN
NICOLETA Director 03.05.2022

Situaţia	ediţiilor	şi	a	reviziilor	în	cadrul	ediţiilor	procedurii

Nr.
Crt

Ediția	sau,
după	caz,
revizia	în

cadrul	ediției
Componenta	revizuită Modalitatea	reviziei

Data	de	la
care	se
aplică

prevederile
ediției	sau
reviziei
ediției

2.1 Ediția	I X X 15.04.2022

2.2 Revizia	I
Legislație	primară;
Descrierea	activității	sau
procesului;

 	Modificări	legislative	conform	Ordinului	nr.	3.609/2022
pentru	modificarea	şi	completarea	anexei	la	Ordinul	ministrului
educaţiei	naţionale	nr.	4.797/2017	privind	Regulamentul-cadru
de	organizare	şi	funcţionare	a	claselor	cu	predare	a	unei	limbi
moderne	în	regim	intensiv,	respectiv	bilingv	în	unităţile	de
învăţământ	preuniversitar,	Publicat	în	MONITORUL	OFICIAL
nr.	411	din	29	aprilie	2022

03.05.2022

Lista	 cuprinzând	 persoanele	 la	 care	 se	 difuzează	 ediţia	 sau,	 după	 caz,	 revizia	 din	 cadrul	 ediţiei
procedurii

Scopul
difuzării

Exemplar
nr. Departament Funcția Numele	și	prenumele Data

primirii Semnătura

3.1 Informare 1 Director PETEC	N.	CARMEN
NICOLETA 03.05.2022

3.2 Evidență 2 Comisie
Monitorizare

Preşedinte	Comisie
Monitorizare

STRATONE	M.	LAURA-
CARMEN 03.05.2022

3.3 Aplicare,
Arhivare 3 CEAC Responsabil	CEAC MELINTE	I.	MIHAELA 03.05.2022
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Scopul	procedurii

1.	Stabilește	modul	de	realizare	a	activității,	compartimentele	și	persoanele	implicate
 	Elevii	care,	anterior	 înscrierii	 în	clasa	a	V-a,	 la	clasele	cu	predare	în	regim	intensiv	a	unei	 limbi	moderne	de
circulație	internațională,	au	promovat	examene	de	competență	lingvistică	într-o	limbă	de	circulație	internațională,
la	un	nivel	 de	 competență	 egal	 sau	 superior	nivelului	A1	din	CECRL,	 sunt	 admiși	 fără	 a	mai	 susține	proba	de
competențe	 lingvistice	 la	 limba	modernă	 respectivă,	 numai	 dacă	 numărul	 total	 al	 elevilor	 care	 optează	 pentru
acest	tip	de	clase	este	egal	cu	numărul	de	locuri	aprobat	pentru	clasele	cu	predare	în	regim	intensiv	a	unei	limbi
de	circulație	internațională.	În	cazul	 în	care	numărul	total	al	elevilor	care	optează	pentru	clasele	cu	predare	în
regim	 intensiv	 a	unei	 limbi	 de	 circulație	 internațională	 este	mai	mare	decât	numărul	 de	 locuri	 aprobat	pentru
acest	tip	de	clase,	toți	elevii	susțin	testul	pentru	evaluarea	nivelului	de	competență	lingvistică.
 	La	nivelul	unității	de	învățământ	care	are	inclusă/incluse	în	planul	de	școlarizare	clasă/clase	a	V-a	cu	predare	în
regim	 intensiv	 a	 unei	 limbi	 moderne	 de	 circulație	 internațională	 se	 constituie,	 prin	 decizie	 internă,	 Comisia
pentru	 recunoașterea	 și	 echivalarea	 rezultatelor	 obținute	 la	 examene	 cu	 recunoaștere	 internațională	 pentru
certificarea	 competențelor	 lingvistice	 în	 limbi	 străine	 cu	 testul	 de	 competențe	 lingvistice	 pentru	 admiterea	 în
clasa	 a	 V-a	 cu	 program	 intensiv	 de	 studiu	 al	 unei	 limbi	 moderne	 de	 circulație	 internațională,	 alcătuită	 din:
președinte,	 secretar	 și	 2-4	 membri.	 Președintele	 comisiei	 este	 directorul	 unității	 de	 învățământ;	 secretariatul
comisiei	este	asigurat	de	secretarul	unității	de	 învățământ,	 iar	membrii	 comisiei	 sunt	profesorii	din	catedra	de
limbă	modernă	care	va	fi	studiată	în	regim	intensiv.

2.	Dă	asigurări	cu	privire	la	existența	documentației	adecvate	derulării	activității
 	Stabilirea	responsabilităţilor	privind	întocmirea,	avizarea	şi	aprobarea	documentelor	aferente	acestei	activităţi.

3.	Asigură	continuitatea	activității,	inclusiv	în	condiții	de	fluctuație	a	personalului
 	Prin	procedură	se	urmărește	asigurarea	unui	circuit	corect,	eficient,	operativ	și	legal	al	documentelor.

4.	Sprijină	auditul	și/sau	alte	organisme	abilitate	în	acțiuni	de	auditare	și/sau	control,	iar	pe	manager,
în	luarea	deciziei
-	Nu	este	cazul

5.	Alte	scopuri
-	Nu	este	cazul

Domeniul	de	aplicare

1.	Precizarea	(definirea)	activității	la	care	se	referă	procedura	operațională:
 	Procedura	se	referă	la	admiterea	în	clasa	a	V-	a	intensiv	Limba	și	literatura	engleză.

2.	 Delimitarea	 explicită	 a	 activității	 procedurate	 în	 cadrul	 portofoliului	 de	 activități	 desfășurate	 de
entitatea	publică:
 	Activitatea	este	relevantă	ca	importanță,	fiind	procedurată	distinct	în	cadrul	instituției.

3.	Listarea	principalelor	activități	de	care	depinde	și/sau	care	depind	de	activitatea	procedurată:
 	 De	 activitatea	 procedurată	 depind	 toate	 celelalte	 activități	 din	 cadrul	 instituției,	 datorită	 rolului	 pe	 care
această	activitate	îl	are	în	cadrul	derulării	corecte	și	la	timp	a	tuturor	proceselor.

4.	 Listarea	 compartimentelor	 furnizoare	 de	 date	 și/sau	 beneficiare	 de	 rezultate	 ale	 activității
procedurate:

4.1	Compartimente	furnizare	de	date
Toate	structurile

4.2	Compartimente	furnizoare	de	rezultate:
Toate	structurile

4.3	Compartimente	implicate	în	procesul	activităţii:
CEAC
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Documente	de	referință

1.	Reglementări	internaționale:
-	Nu	este	cazul

2	Legislație	primară:
-	Ordinul	 nr.	 4797/2017	 privind	Regulamentul-cadru	 de	 organizare	 și	 funcționare	 a	 claselor	 cu	 predare	 a	 unei
limbi	moderne	 în	 regim	 intensiv,	 respectiv	 bilingv	 în	 unitățile	 de	 învățământ	 preuniversitar,	 cu	modificările	 și
completările	ulterioare
-	 Ordinul	 nr.	 3691/2021	 pentru	 completarea	 Regulamentului-cadru	 de	 organizare	 și	 funcționare	 a	 claselor	 cu
predare	 a	 unei	 limbi	 moderne	 în	 regim	 intensiv,	 respectiv	 bilingv	 în	 unitățile	 de	 învățământ	 preuniversitar,
aprobat	prin	Ordinul	ministrului	educației	naționale	nr.	4.797/2017,	Publicat	în	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	455
din	28	aprilie	2021
-	ORDIN	nr.	3.609/2022	pentru	modificarea	şi	completarea	anexei	 la	Ordinul	ministrului	educaţiei	naţionale	nr.
4.797/2017	privind	Regulamentul-cadru	de	organizare	şi	funcţionare	a	claselor	cu	predare	a	unei	limbi	moderne
în	regim	intensiv,	respectiv	bilingv	în	unităţile	de	învăţământ	preuniversitar,	Publicat	în	MONITORUL	OFICIAL	nr.
411	din	29	aprilie	2022;

3	Legislație	secundară:
-	Ordinul	nr.	600/2018	privind	aprobarea	Codului	controlului	intern	managerial	al	entităţilor	publice,	Publicat	in
Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	387	din	07/05/2018
-	 Instrucţiunea	 nr.	 1/2018	 din	 16	 mai	 2018	 privind	 aplicarea	 unitară	 la	 nivelul	 unităţilor	 de	 învăţământ
preuniversitar	a	Standardului	9	-	Proceduri	prevăzut	în	Codul	controlului	intern	managerial	al	entităţilor	publice,
aprobat	prin	Ordinul	secretarului	general	al	Guvernului	nr.	600/2018

4	Alte	documente,	inclusiv	reglementări	interne	ale	entității	publice:
-	Programul	de	dezvoltare	a	SCIM	
-	Regulamentul	de	funcționare	a	CEAC	
-	Regulamentul	de	funcționare	a	Comisiei	de	Monitorizare	
-	Regulamentul	de	organizare	şi	funcționare	al	instituției	
-	Regulamentul	Intern	al	Instituției	
-	Decizii	ale	Conducătorului	Instituției	
-	Ordine	și	metodologii	emise	de	ministerul	educației
-	Alte	acte	normative
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Definiții	și	abrevieri

1.	Definiții	ale	termenilor:
Nr.
Crt. Termenul Definiția	și	/	sau,	dacă	este	cazul,	actul	care	definește	termenul

1. Procedură	documentată
 	Modul	specific	de	realizare	a	unei	activități	sau	a	unui	proces,	editat	pe	suport	de
hârtie	sau	în	format	electronic;	procedurile	documentate	pot	fi	proceduri	de	sistem
şi	proceduri	operaţionale

2. Procedură	operaţională	(procedură
de	lucru)

 	Procedură	 care	descrie	un	proces	 sau	o	 activitate	 care	 se	desfăşoară	 la	nivelul
unuia	 sau	mai	multor	 compartimente	 dintr-o	 entitate,	 fără	 aplicabilitate	 la	 nivelul
întregii	entități	publice

3. Document
 	Act	prin	care	se	adeverește,	se	constată	sau	se	preconizează	un	fapt,	se	conferă
un	drept,	se	recunoaște	o	obligație	respectiv	text	scris	sau	tipărit	inscripție	sau	altă
mărturie	servind	la	cunoașterea	unui	fapt	real	actual	sau	din	trecut

4. Aprobare  	Confirmarea	scrisă,	semnătura	şi	datarea	acesteia,	a	autorităţii	desemnate	de	a	fi
de	acord	cu	aplicarea	respectivului	document	în	organizaţie.

5. Verificare
 	Confirmare	prin	examinare	şi	 furnizare	de	dovezi	obiective	de	către	autoritatea
desemnată	(verificator),	a	faptului	că	sunt	satisfăcute	cerinţele	specificate,	 inclusiv
cerinţele	Comisiei	de	Monitorizare.

6. Ediție	procedură
 	Forma	actuală	a	procedurii;	Ediția	unei	proceduri	se	modifică	atunci	când	deja	au
fost	 realizate	 3	 revizii	 ale	 respectivei	 proceduri	 sau	 atunci	 când	 modificările	 din
structura	procedurii	depășesc	50%	din	conținutul	reviziei	anterioare;

7. Revizie	procedură
 	Acţiunea	de	modificare	respectiv	adăugare	sau	eliminare	a	unor	informații,	date,
componente	ale	unei	ediții	a	unei	proceduri,	modificări	ce	implică	de	regulă	sub	50%
din	conținutul	procedurii;

8. Entitate	publică

 	 Autoritate	 publică,	 instituţie	 publică,	 companie/societate	 naţională,	 regie
autonomă,	 societate	 la	 care	 statul	 sau	 o	 unitate	 administrativ-teritorială	 este
acţionar	majoritar,	 cu	personalitate	 juridică,	 care	utilizează	 /administrează	 fonduri
publice	şi/sau	patrimoniu	public

9. Departament  	Direcţie	Generală,	Direcţie,	Serviciu,	Birou,	Compartiment

10. Conducătorul	departamentului
(compartimentului)  	Director	general,	director,	şef	serviciu,	şef	birou,	şef	compartiment

2.	Abrevieri	ale	termenilor:
Nr.
Crt. Abrevierea Termenul	abreviat

1. P.O. Procedura	operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. SCIM Sistem	de	Control	Intern/Managerial
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
8. Ep. Entitate	Publică
9. ISJ Inspectoratul	Școlar	Județean
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Descrierea	procedurii

1.	Generalități:
 	 Toate	 unitățile	 de	 învățământ	 preuniversitar	 din	 România	 sunt	 sprijinite	 să	 favorizeze,	 să	 diversifice	 și	 să
extindă	studiul	limbilor	moderne	de	circulație	internațională,	prin	folosirea	rațională	a	resurselor	de	care	dispun
și	prin	atragerea	altora	noi.
 	În	unitățile	de	învățământ	preuniversitar	pot	funcționa	clase	cu	predare	în	regim	intensiv,	a	unei	limbi	moderne
de	circulație	internațională.
 	 Prin	 clasă	 cu	 predare	 a	 unei	 limbi	 moderne	 în	 regim	 intensiv	 se	 înțelege	 acea	 clasă	 din	 învățământul
preuniversitar	în	care	o	limbă	modernă	se	studiază	într-un	număr	mai	mare	cu	cel	puțin	2	ore	față	de	numărul	de
ore	 prevăzut	 în	 trunchiul	 comun	prin	Planul-cadru	de	 învățământ,	 ore	 care	 pot	 fi	 de	 tip	 extindere,	 curriculum
diferențiat	sau	opțional	(CDȘ)	la	nivelul	disciplinei.
 	Studiul	limbii	moderne	la	clasele	cu	predare	în	regim	intensiv	se	realizează	pe	grupe,	o	grupă	fiind	constituită
din	maximum	16	elevi.
 	Grupele	pot	studia	fie	aceeași	limbă	modernă,	fie	două	limbi	moderne	diferite	în	regim	intensiv.
 	 Prin	 clasă	 cu	 predare	 a	 unei	 limbi	 moderne	 în	 regim	 bilingv	 se	 înțelege	 acea	 clasă	 din	 învățământul
preuniversitar	în	care	o	limbă	modernă	se	studiază	într-un	număr	mai	mare	cu	cel	puțin	3	ore	față	de	numărul	de
ore	 prevăzut	 în	 trunchiul	 comun	prin	Planul-cadru	de	 învățământ,	 ore	 care	 pot	 fi	 de	 tip	 extindere,	 curriculum
diferențiat	sau	opțional	(CDȘ)	la	nivelul	disciplinei.
 	La	clasele	cu	predare	a	unei	limbi	moderne	în	regim	bilingv	se	studiază	cel	puțin	o	disciplină	nonlingvistică	în
limba	modernă	respectivă.
 	Studiul	unei	limbi	moderne	în	regim	bilingv	se	realizează	pe	grupe,	o	grupă	fiind	constituită	din	maximum	16
elevi.
 	Grupele	pot	studia	fie	aceeași	limbă	modernă,	fie	două	limbi	moderne	diferite	în	regim	de	predare	bilingv.
 	Unitățile	de	învățământ	preuniversitar	pot	organiza	clase	cu	predare	a	unei	limbi	moderne	în	regim	intensiv,
respectiv	bilingv,	pentru	oricare	dintre	 limbile	moderne	studiate	 în	 școală,	 indiferent	de	nivelul	de	competență
lingvistică	 a	 elevilor	 (începători	 sau	 avansați),	 în	 condițiile	 existenței	 resurselor	 umane	 și	materiale	 necesare,
răspunzând	astfel	intereselor	de	cunoaștere	ale	elevilor	și	nevoilor	comunității	locale.

2.	Documente	utilizate:

2.1.	Lista	și	proveniența	documentelor:
-	 Documentele	 utilizate	 în	 elaborarea	 prezentei	 proceduri	 sunt	 cele	 enumerate	 la	 Documentele	 de	 referintă,
precum	și	anexele	la	prezenta	procedură,	dacă	este	cazul.

2.2.	Conținutul	și	rolul	documentelor:
-	Documentele	utilizate	în	elaborarea	prezentei	proceduri	au	rolul	de	a	reglementa	modalitatea	de	implementare
a	activității	procedurate.
-	Accesul,	pentru	fiecare	Compartiment,	la	legislaţia	aplicabilă,	se	face	prin	programul	informatic	la	care	au	acces
salariaţii	entității.

2.3.	Circuitul	documentelor:
-	Pentru	asigurarea	condiţiilor	necesare	cunoaşterii	 și	aplicării	de	către	salariaţii	entității	a	prevederilor	 legale
care	 reglementează	 activitatea	 procedurată,	 elaboratorul	 va	 difuza	 procedura	 conform	 Formularului	 de
distribuire/difuzare.

3.	Resurse	necesare:

3.1.	Resurse	materiale:
-	Computer
-	Imprimantă
-	Copiator
-	Consumabile	(cerneală/toner)
-	Hartie	xerox
-	Dosare
-	Platforme	online

3.2.	Resurse	umane:
-	Conducătorul	Instituției
-	Responsabilul	CEAC	și	membrii	comisiei	CEAC
-	Comisia	de	organizare	și	evaluare	a	Testului/Probei	de	competență	lingvistică	pentru	admiterea	în	clasa	a	V-a	cu
program	intensiv	de	predare	a	limbii	engleze,	denumită	în	continuare	Comisia	de	organizare	și	evaluare
-	 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	 intensiv	de	predare	a	unei	 limbi	moderne	de	 circulaţie
internaţională,	denumită	în	continuare	Comisia	de	contestații
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3.3.	Resurse	financiare:
-	Conform	Bugetului	aprobat	al	Instituției

4.	Modul	de	lucru:
4.1.	Planificarea	operațiunilor	și	acțiunilor	activității:

Art.	1
(1)	Înscrirea	elevilor	la	testare	se	face	printr-o	cerere	completată	de	către	părinte/tutore	legal	
(2)Admiterea	elevilor	în	clasa	a	V-a	cu	predare	intensivă	a	limbii	engleze	se	face	pe	baza	susținerii	și	promovării
unui	test	de	competență	lingvistică,	care	constă	într-o	probă	orală	și	o	probă	scrisă,	cu	durata	de	60	de	minute.
(3)	Dacă	numărul	total	al	elevilor	înscriși	pentru	clasa	a	V-a	cu	program	intensiv	de	studiu	al	unei	limbi	moderne
de	 circulaţie	 internaţională	 este	mai	mic	 sau	 egal	 cu	 numărul	 de	 locuri	 aprobat	 prin	 planul	 de	 școlarizare	 al
unității	 de	 învățământ	 și	 s-a	 constituit	 comisia	 de	 recunoaştere	 şi	 echivalare,	 membrii	 acesteia	 analizează
documentele/certificatele/diplomele	depuse	de	candidaţi,	cu	parcurgerea	următoarelor	etape:
a)	 verifică	 dacă	 rezultatul	 obţinut	 de	 candidat	 este	 pentru	 limba	modernă	 la	 care	 acesta	 ar	 trebui	 să	 susţină
testul;
b)	 verifică	 dacă	 certificatul	 obţinut/diploma	 obţinută	 validează	 un	 nivel	 de	 competenţă	 lingvistică	 egal	 sau
superior	 nivelului	 A1,	 corespunzător	 Cadrului	 European	 Comun	 de	 Referinţă	 pentru	 Limbi	 (NB:	 Nivelurile	 de
competenţă	lingvistică	sunt,	în	ordine	crescătoare,	următoarele:
A1,	A2,	B1,	B2,	C1	și	C2);
c)	pentru	certificatele/diplomele	pe	care	este	menţionat	un	termen	de	valabilitate,	verifică	dacă	data	 la	care	se
finalizează	 Testul	 de	 competență	 lingvistică	 se	 încadrează	 în	 termenul	 de	 valabilitate	 precizat	 pe
certificat/diplomă;
d)	verifică	dacă	examenul	pentru	care	candidatul	a	obținut	certificatul/diploma	prezentată	este	inclus	în	ANEXA	2
la	Procedura	M.E.N.	nr.	32530/27.05.2019	-	 lista	examenelor	cu	recunoaștere	 internațională	pentru	certificarea
competențelor	lingvistice	în	limbi	străine	care	pot	fi	recunoscute	și	echivalate	cu	Testul	de	competență	lingvistică,
nivel	A1	sau	nivel	superior.	
Art.	2	Înscrierea	elevilor	la	această	clasă	se	va	face	în	funcție	de	punctajul	obținut,	în	limita	numărului	de	locuri
din	planul	de	școlarizare	aprobat	de	către	ISJ.
Art.	3	(1)	(a)	Locurile	se	completează	în	limitele	prevăzute	de	planul	de	şcolarizare(	în	medie	22	de	elevi	,nu	mai
mult	de	26	de	elevi	pe	clasă	/respectiv	29	cu	aprobarea	CA	al	ISJ)	
(b)În	cazul	în	care	pe	ultimul	loc	admisibil	se	află	mai	mulţi	elevi	cu	punctaj	egal,	sunt	declaraţi	admişi	toţi;	se
solicită	aprobarea	Consiliului	de	Administraţie	al	ISJ	în	situaţia	funcţionării	clasei	cu	un	efectiv	peste	cel	maxim
admis.
(c)În	cazul	în	care	printre	candidați	se	află	gemeni,	admiterea	acestora	se	face	cu	aplicarea	prevederilor	Art.	156.
din	R.O.F.U.I.P	,respectiv	dacă	fratele	cu	media	mai	mare	este	declarat	admis,	atunci	și	fratele	cu	media	mai	mică
va	beneficia	de	același	statut,	la	cererea	părintelui,	tutorelui	sau	susţinătorului	legal),	cu	aprobarea	consiliului	de
administraţie	al	unităţii	de	învăţământ
(d)În	cazul	în	care	există	mai	mulți	elevi	cu	aceeași	medie	și	care	se	situează	pe	ultimul	loc	pentru	,,admiși”	se
aplică	 criteriile	 suplimentare	 de	 departajare	 aprobate	 de	 CA	 al	 unității	 de	 învățământ	 și	 publicate	 odată	 cu
graficul	 stabilit	 pentru	 constituirea	 clasei	 a	 V-a	 cu	 program	 intensiv	 de	 predare	 pentru	 o	 limbă	 de	 circulație
internațională.
Art.	4	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	studiu	al	limbii	engleze,	este	mai	mare	decât	numărul	de	locuri	aprobat	prin
planul	de	școlarizare	al	unității	de	învățământ,	toți	elevii	susțin	Testul	de	competență	lingvistică.
Art.	5	Retragerea	unui	candidat	dintre	cei	declarați	admiși	dă	dreptul	următorului,	 în	ordinea	descrescătoare	a
mediilor,	să	fie	declarat	admis	în	clasa	a	V-a	cu	predare	intensivă	a	limbii	engleze.
Art.	6	Candidații	declarați	admiși	în	clasa	a	V-a	cu	predare	intensiva	a	limbii	limbii	engleze	vor	fi	informați	prin
afișarea	rezultatelor	la	avizier.
Art.	 7	 Testul	 de	 competență	 lingvistică	 la	 limba	 engleză	 va	 consta	 într-o	 probă	 orală	 și	 o	 probă	 scrisă	 după
structura	 detaliată	 în	 Anexa	 4.	 Răspunsul	 candidaţilor	 este	 apreciat	 cu	 punctaje	 cuprinse	 între	 1	 –	 100.	 La
încheierea	probelor	de	testare,	rezultatele	se	afișează	în	formatul:	codul	candidatului;	punctajul	obținut:	la	Proba
orală;	punctajul	obținut	la	Proba	scrisă;	punctajul	obținut;	mențiuni;	admis;	respins.
Art.	8	Durata	de	testare	pentru	proba	scrisă	este	de	60	de	minute	din	momentul	distribuirii	subiectelor	în	sală,
pentru	fiecare	candidat.
Art.	9	Directorul	unității	stabilește	prin	decizie	 internă	componența	comisiilor	de	evaluare	a	 lucrărilor	scrise	și
comisia	de	contestații.	Tot	Directorul	va	desemna	și	profesorii	asistenți.
Art.	10	Comisia	de	organizare	și	desfășurare	a	testării	va	avea	următoarea	componență:
-	Președinte	–	directorul	unității	de	învățământ;
-	Secretar	-	secretarul	unității	de	învățământ
-	Membri	–	profesori	de	specialitate	;



Pagina	7	/	10

Art.	11	Comisia	de	soluționare	a	contestațiilor	este	alcătuită	din:
-	Președinte:	directorul	unităţii	şcolare;
-	Membri:	profesori	de	specialitate	din	cadrul	Școlii	Gimnaziale	Nr.	1	Onești;
Art.	12	Sălile	în	care	se	va	susține	proba	scrisă	vor	fi	adaptate	prin:
-	amenajarea	acestora,	astfel	încât	elevii	să	fie	așezați	câte	unul	în	bancă,	în	ordine	alfabetică;
-	proba	scrisă	se	va	desfășura	cu	respectarea	și	aplicarea	normelor	igienico-sanitare	și	de	siguranță/securitate,	în
vigoare,	 pentru	prevenirea	 și	 combaterea	 îmbolnăvirilor	 cu	SARS-CoV	2	pentru	 toți	 candidații	 și	 toate	 cadrele
didactice	care	participă	la	acest	proces.
-	eliminarea	oricăror	materiale	didactice	care	i-ar	putea	influența	pe	elevi	în	elaborarea	lucrărilor	scrise;
-	afișarea	pe	ușa	fiecărei	săli	a	listei	nominale	cu	elevii	repartizați	în	sala	respectivă,	în	ordine	alfabetică.
Art.	13	Existența	unui	profesor	supraveghetor	în	fiecare	sală	care:
-	aşază	elevii	câte	unul	în	bancă,	în	ordine	alfabetică,	conform	listelor	afişate;
-	verifică	identitatea	candidaților	pe	baza	carnetului	de	elev	;
-	împarte	fiecărui	elev	foile	de	concurs,	ciornele,	etichetele	pentru	securizarea	lucrării;
-	explică	elevilor	modul	de	desfășurare	al	testării	și	modul	de	completare	a	datelor	personale	pe	foaia	tipizată;
-	asigură	ordinea	și	liniștea	în	sala	de	clasă;
-	preia	lucrările	candidaților	la	expirarea	timpului	de	lucru;
-	predă	lucrările	scrise	președintelui	de	comisie.
Art.14	Alte	instrucțiuni	necesare	pentru	proba	scrisă:
-	numai	răspunsurile	conținute	pe	foaia	tipizată	vor	conta	pentru	stabilirea	notei;
-	răspunsurile	vor	fi	redactate	cu	cerneală	/	pastă	albastră;
-	greșelile	se	taie	cu	o	linie	orizontală;
-	în	sala	de	testare	se	interzice	folosirea	dicționarului	sau	a	altor	surse	în	limba	engleză;
-	ciornele	se	strâng	separat;
-	la	predarea	lucrărilor	scrise	în	sală	vor	rămâne	cel	puțin	trei	candidați;
-	în	timpul	probei	de	testare,	nu	pot	intra	în	sala	de	testare	decât	membrii	comisiei.
Art.	15	Rezultatul	candidaţilor	este	apreciat	cu	punctaje	cuprinse	între	1	–100.
Art.	16	Corectarea	lucrărilor	scrise	se	face	de	către	doi	profesori	evaluatori	pe	baza	unui	barem	de	corectare	și
notare,	care	va	fi	afișat	la	terminarea	probei	scrise.	Diferența	dintre	cei	doi	evaluatori	nu	poate	fi	mai	mare	de	10
puncte.	Punctajul	unei	probe	se	face	prin	însumarea	punctajelor	subiectelor.
Art.	 17	 Contestațiile	 se	 depun	 la	 secretariatul	 Școlii	 Gimnaziale	 Nr.	 1	 Onești.	 Rezultatele	 finale	 se	 afișează
conform	procedurii.
1)	La	proba	scrisă,	eventualele	contestații	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.
2)	Punctajul	obținut	de	candidat	după	recorectarea	lucrării	rămâne	definitiv.
3)	Rezultatele	finale	(de	după	contestaţii)	se	afișează,	conform	graficului,	la	sediul	și	pe	site-ul	Școlii	Gimnaziale
Nr.1	Onești
Art.	18	În	urma	contestațiilor,	punctajul	se	poate	modifica	atât	în	plus	cât	și	în	minus.
Art.	 19	 În	 situația	 neprezentării	 candidatului	 la	 examen	 sau	 a	 renunțării	 acestuia,	 se	 poate	 valida	 candidatul
imediat	următor.
Art.	20	În	situația	în	care,	în	urma	susținerii	admiterii	în	clasa	a	V-a	cu	program	intensiv	de	studiu	al	unei	limbi
moderne	 de	 circulație	 internațională,	 rămân	 locuri	 neocupate,	 unitatea	 de	 învățământ	 poate	 susține	 o	 a	 doua
sesiune	de	admitere,	cu	respectarea	prevederilor	prezentei	proceduri.
Art.	 21	 Toate	 documentele	 si	 dovezile	 pe	 baza	 cărora	 se	 face	 evaluarea	 elevilor	 la	 limba	modernă	 în	 vederea
constituirii	claselor	a	V-a	cu	predarea	 intensivă	a	 limbii	moderne,	se	vor	afla	 în	mapa	comisiei	de	organizare	a
testării	și	în	mapa	echipei	manageriale.	Acestea	se	vor	arhiva	și	păstra	timp	de	un	an.

4.2.	Derularea	operațiunilor	și	acțiunilor	activității:
 	La	nivelul	unității	de	învățământ	care	are	inclusă/incluse	în	planul	de	școlarizare	clasă/clase	a	V-a	cu	program
intensiv	de	predare	a	unei	limbi	moderne	de	circulație	internațională	se	constituie,	prin	decizie	internă,	Comisia
de	organizare	și	evaluare	a	testului	de	competențe	lingvistice	pentru	admiterea	în	clasa	a	V-a	cu	program	intensiv
de	 studiu	 al	 unei	 limbi	moderne	 de	 circulație	 internațională,	 denumită	 în	 continuare	Comisia	 de	 organizare	 și
evaluare,	 alcătuită	 din:	 președinte,	 secretar	 și	 2-8	 membri.	 Președintele	 comisiei	 este	 directorul/directorul
adjunct	 al	 unității	 de	 învățământ;	 secretariatul	 comisiei	 este	 asigurat	 de	 secretarul	 unității	 de	 învățământ,	 iar
membrii	comisiei	sunt	profesorii	din	catedra	de	limbă	modernă	care	va	fi	studiată	în	regim	intensiv.
 	 În	 cazul	 în	 care	 unitatea	 de	 învățământ	 nu	 își	 poate	 constitui	 comisia	 în	 acest	 mod,	 se	 solicită	 sprijinul
inspectoratului	 școlar	 pentru	 desemnarea	 în	 comisie	 a	 unor	 cadre	 didactice	 de	 specialitate	 din	 alte	 unități	 de
învățământ	preuniversitar.
 	Testul	 se	 organizează	 la	 nivelul	 unităţii	 de	 învăţământ,	 până	 la	 finalul	 celui	 de-al	 doilea	 semestru	 al	 anului
şcolar	 sau	 după	 încheierea	 acestuia,	 pentru	 elevii	 clasei	 a	 IV-a,	 conform	 graficului	 stabilit	 de	 către	 Comisia
judeţeană/a	 municipiului	 Bucureşti	 de	 organizare	 şi	 evaluare	 a	 testului	 de	 competenţe	 lingvistice	 pentru
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admiterea	în	clasa	a	V-a	cu	program	intensiv	de	studiu	al	unei	limbi	moderne	de	circulaţie	internaţională.	În	cazul
în	care	testul	se	organizează	până	la	finalul	celui	de-al	doilea	semestru	al	anului	şcolar,	lista	rezultatelor	obţinute
de	absolvenţii	clasei	a	IV-a	se	afişează	după	încheierea	semestrului	al	II-lea.
 	Preşedintele	comisiei	interne	de	la	nivelul	unității	nominalizează,	din	rândul	membrilor	comisiei,	alţi	profesori
evaluatori	 în	etapa	de	soluţionare	a	contestaţiilor.	 În	cazul	 în	care	preşedintele	comisiei	nu	poate	aplica	aceste
prevederi,	acesta	solicită	sprijinul	Comisiei	judeţene/a	municipiului	Bucureşti	de	organizare	şi	evaluare	a	testului
de	competenţe	lingvistice	pentru	admiterea	în	clasa	a	V-a	cu	program	intensiv	de	studiu	al	unei	limbi	moderne	de
circulaţie	internaţională	pentru	desemnarea,	în	comisie,	a	unor	cadre	didactice	de	specialitate	din	alte	unităţi	de
învăţământ	preuniversitar.

4.3.	Valorificarea	rezultatelor	activității:
 	Rezultatele	activității	vor	fi	valorificate	de	toate	compartimentele	din	Instituție.

Responsabilități
Conducătorul	instituției	
 	-	Aprobă	procedura
 	-	Asigură	implementarea	și	menținerea	procedurii

Responsabilul	CEAC	și	membrii	comisiei	CEAC
 	-	Asigură	implementarea	și	menținerea	prezentei	proceduri
 	-	Aplică	procedura
 	-	Realizează	activitățile	descrise	în	prezenta	procedură
 	-	Monitorizează	procedura

Comisia	de	admitere
 	-	Aplică	și	mențin	procedura
 	-	Realizează	activitățile	descrise	în	prezenta	procedură
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Formular	de	evidenţă	a	modificărilor

Nr.
Crt

Numărul
ediţiei	/
reviziei

Data
ediţiei	/
reviziei

Componenta	revizuită Descrierea	modificării
Avizul

conducătorului
compartimentului

1 Ediția	I 15.04.2022 X X

2 Revizia	I 03.05.2022
Legislație	primară;
Descrierea	activității	sau
procesului;

 	Modificări	legislative	conform
Ordinului	nr.	3.609/2022	pentru
modificarea	şi	completarea	anexei
la	Ordinul	ministrului	educaţiei
naţionale	nr.	4.797/2017	privind
Regulamentul-cadru	de	organizare
şi	funcţionare	a	claselor	cu
predare	a	unei	limbi	moderne	în
regim	intensiv,	respectiv	bilingv	în
unităţile	de	învăţământ
preuniversitar,	Publicat
în	MONITORUL	OFICIAL	nr.	411
din	29	aprilie	2022

Favorabil

Formular	de	analiză	a	procedurii

Nr.
Crt Compartiment

Nume	şi	prenume
conducător

compartiment
Aviz Data Observaţii Semnătura

Lista	de	difuzare	a	procedurii
Nr.
ex. Compartiment Nume	și	prenume Data

primirii
Data

retragerii
Data	intrării	în

vigoare Semnătura

1 PETEC	N.	CARMEN
NICOLETA 03.05.2022 03.05.2022 03.05.2022

2 Comisie	Monitorizare STRATONE	M.	LAURA-
CARMEN 03.05.2022 03.05.2022 03.05.2022

3 CEAC MELINTE	I.	MIHAELA 03.05.2022 03.05.2022 03.05.2022

Anexe
-	 Toate	 documentele	 şi	 dovezile	 pe	 baza	 cărora	 se	 realizează	 activitatea	 procedurată	 se	 află	 în	 dosarele
Comisiei	SCIM	şi	în	documentele	echipei	manageriale.	
-	Analiza	şi	revizuirea	procedurii	se	face	anual,	sau	ori	de	câte	ori	apar	modificări	ale	reglementărilor	legale
cu	caracter	general	şi	intern	pe	baza	cărora	se	desfăşoară	activitatea	care	face	obiectul	acestei	proceduri.

Nr.
Crt Denumirea	anexei Elaborator Aproba Numar	de

exemplare Arhivare

1 Model	de	declarație
2 STRUCTURA

Cuprins

Lista	responsabililor	cu	elaborarea,	verificarea	și	aprobarea	ediției	sau,	după	caz,	a	reviziei	în	cadrul	ediției 1

Formular	de	evidenţă	a	modificărilor 1

Formularul	de	distribuire/difuzare 1

Scopul	procedurii 2

Domeniul	de	aplicare 2

Documente	de	referință 3

Definiții	și	abrevieri 4

Descrierea	activității	sau	procesului 5

Responsabilități 7

Formular	de	analiză	a	procedurii 8
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Anexe


