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IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚI! 
 

1. Înscrierile se fac pe baza opţiunilor exprimate, în scris, de către părinţii/tutorii/reprezentanţii legali ai elevilor. 
2. În cazul în care numărul opţiunilor pentru clasa aV-a engleză intensiv este mai mare decât numărul de locuri 

alocate prin planul de şcolarizare (30 de locuri) se organizează un test de competenţe lingvistice la limba engleză.  
3. Testul se organizează la Colegiul Naţional ,,Spiru Haret”, Tg-Jiu. 
4. Elevii care au promovat examenul de competență lingvistică în limba engleză, la un nivel de competență egal sau 

superior nivelului A1 din CECRL, sunt admisi fără a susține testul/proba de competență lingvistică la limba engleză 
(dacă numărul total al elevilor care optează pentru această clasă este egal cu numărul de locuri aprobat; dacă 
numărul total al elevilor care optează pentru clasa a V-a engleză intensiv este mai mare decât numărul de locuri 
aprobat, toți elevii sustin testul pentru evaluarea nivelului de competență lingvistică) vezi art. 7 din Regulamentul 
cadru nr. 4797/2017. 

5. Perioada de susţinere a testului pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a limbii engleze este, 
în anul şcolar 2020-2021, 26-30 iunie 2020. 

6. Testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a limbii engleze, 
constă într-o probă scrisă cu durata de 50 minute. 

7. Perioada de înscriere pentru clasa a V-a cu predare în regim intensiv a limbii engleze este 22-24 iunie 2020. 
8. Repartizarea  candidaților  admiși  pe cele 30 de locuri disponibile se  realizează  în  funcție de opțiunile exprimate 

având totodată în vedere echilibrarea din punct de vedere valoric al elevilor: 
 punctajul obținut la proba scrisă ; 
 promovarea unui examen cu recunoaştere internaţională, diplomă cu nivel de competenţă lingvistică A1 sau 

superior ; 
 calificativul semestrial și anual la limba engleză clasele III-IV – Foarte bine ; 
 calificativul general clasele III-IV – Foarte bine  

9. Proba de limbă modernă va testa deprinderile și cunoștințele acumulate în clasele III– IV și va consta în: 
PROBĂ SCRISĂ (timp de lucru – 50 minute) 

 I. Redactarea unui text de 50 – 75 de cuvinte care să demonstreze însușirea principalelor funcții, acte de limbaj 
conform programelor școlare pentru clasele a III -a și a IV-a. Punctajul maxim pentru redactarea textului este 30 puncte. 
Tematica pentru compunerea scrisă : 

1. My Hobby 
2. My Summer Holiday 
3. My Winter Holiday 
4. My Favourite Season 
5. My Favourite Day of the Week 
6. Weekend Activities 
7. My Daily Programme 

8. My House 
9. My Best Friend 
10. My Family 
11. My Favourite Food 
12. My Favourite Wild Animal 
13. My Pet 
14. A Letter from Holiday (Post card) 

 II. Itemi de tip obiectiv ce vor viza elementele de construcţie a comunicării (din programa şcolară de clasele aIII-a şi 
a IV-a) precum: 

1. Substantivul- numărul singular/plural; 
2. Verbul to be, verbul to have, verbul to have got 
3. Numeralul  cardinal (1 – 100) 
4. Timpul Present Continuous (afirmativ, negativ, interogativ) 
5. Timpul Present Simple (afirmativ, negativ, interogativ) 
Punctajul maxim pentru această cerință este 60 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
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