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TESTARE  PENTRU CONSTITUIREA CLASELOR A-V-A  

ANUL ŞCOLAR 2018-2019- SESIUNEA IUNIE 2018 

           Pentru anul şcolar 2018-2019 la clasa a-V-a sunt aprobate următoarele clase: 

- 1 clasă cu regim normal - 28 de locuri 
- 1 clasă cu predare în regim intensiv a limbii engleze - 28 locuri 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional ,, AL.I.CUZA ,, Municipiul Ploieşti a hotărât în 
privinţa organizării testărilor pentru constituirea claselor a-V-a pentru anul şcolar 2018-2019 următoarele: 

1.►pentru clasa cu regim normal  

   -dacă numărul cererilor de înscriere depăşeşte numărul de locuri alocate prin planul de şcolarizare 

aprobat  (28 locuri) testarea pentru departajare va fi la matematică (probă scrisă) conform 

următoarelor acte normative. 

               1.Legea educaţiei nr.1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare 

               2.Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

                  aprobat cu OMEN nr. 5079/31.08.2016 cu modificările şi completările ulterioare 

►pentru clasa cu predare în regim intensiv a limbii engleze   

       - dacă numărul cererilor de inscriere este mai mic sau egal cu numărul de locuri alocat prin 

planul de şcolarizare aprobat (28 locuri )  , elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasa cu 

predare în regim intensiv a  limbii engleze, au promovat examene de competenţă lingvistică în 

limbă engleză şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior,sunt admişi fără a mai susţine 

proba de competență lingvistică la limba engleză 

      - dacă numărul cererilor de înscriere depăşeşete numărul de locuri alocate prin planul de 

şcolarizare ( 28 locuri ) testarea pentru departajare va fi la limba engleză (probă scrisă şi probă 

orală) conform următoarelor acte normative: 

           1.Legea educaţiei nr.1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare 

         2.Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat  

            cu  - OMEN nr.5079/ 31.08.2016 cu modificările şi completările ulterioare 

         3.Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în  

           regim intensiv , respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar , anexă la OMEN.nr. 

           4797/31.08.2017  

        4.Procedura MEN nr. 30891/14.05.2018 privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţă 

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

           circulaţie internaţională 

         5.Scrisoarea metodică  transmisă de ISJ Prahova din 7.06.2018 cu privire la admiterea elevilor la  

              clasa a-V-a cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv în anul şcolar 2018-2019 

 

 



 

 

2.Calendarul desfăşurării examenului de admitere în clasa a-V-a : 
   11-15  iunie 2018 înscrierea candidaţilor 

18 iunie 2018  ( orele 9,00-10,30) -proba scrisă la MATEMATICĂ 

19 iunie 2018  ( orele 9,00-10,00)- proba scrisă la LIMBA ENGLEZĂ  

Începând cu ora 10,30 –proba orală la LIMBA ENGLEZĂ 

20 iunie 2018  - afişarea rezultatelor ora 14,00  

                   - depunerea contestaţiilor orele (14,00-19,00) 

21 iunie 2018 soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor finale - ora 18,00 

22  iunie 2018 depunerea cererilor de înscriere în clasa a-V-a a elevilor admişi ( orele 8,00-12,00) 

26 iunie 2018 ora 18,00  Afișarea componenței claselor a-V-a A,B  la avizier și pe site-ul școlii 

3. Testul la matematică sau limba engleză  vizează competenţele şi cunoştinţele acumulate în clasele 

 a-III-a şi a-IV-a 

   4. Proba scrisă la matematică durează 90 de minute, proba scrisă la limba engleză durează 60 de minute 

iar proba orală la limba engleză 15 minute  

5. Evaluarea probelor testării la limba engleză se face apreciind răspunsurile candidaţilor cu 

punctaje cuprinse între 1-100 astfel: 
Proba scrisă : 25 de puncte 

Proba orală : 75 de puncte: etapa I -   50 de puncte 

                                                              etapa II -    25 de puncte  

   Nota finală de admitere se va obține prin împărțirea punctajului total la 10  

  6. Evaluarea probei scrise la matematică se face apreciind răaspunsurile candidaţilor cu punctaje 

cuprinse între 1-100 din care 10 puncte se acordă din oficiu 

    Nota finală de admitere se va obține prin împărțirea punctajului total la 10 

  7.Nu se admit contestații la proba orală  

  8.Eventualele contestații  la proba scrisă se depun pe bază de cerere tip la secretariatul școlii  conform 

graficului de desfășurare al testărilor aprobat 

  9. Actele necesare înscrierii sunt: 

 • copie xerox certificat de naştere; 

 • copie xerox carnetul de note I-IV-vizat de unitatea şcolară ( primele două pagini cu numele elevului şi     

cu situaţia şcolară); 

 • diploma de competenţă lingvistică-limba engleză nivel A1 sau nivel superior (dacă este cazul) 

 • cerere tip de la secretariatul şcolii  

 • dosar de plastic 

 • folie protectoare 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

PROF. RODICA POPESCU 

 


