
CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU ADMITEREA IN CLASA A V-A CU PROGRAM 
INTENSIV DE STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULATIE INTERNATIONALA 
 
Testul  de aptitudini  si cunostinte  pentru  admiterea  in clasa a V-a cu program  intensiv  de studiu  al 
limbii engleze  se va susţine in 17.06 2017 pentru absolventii clasei a IV-a,  conform art.  14,  cap.  II  din 
Regulamentul  claselor cu program  intensiv  de studiu  a unei  Iimbi  moderne  de circulatie  
internationala  si  al claselor  cu program bilingv. Responsabilul comisiei limbi moderne  va  comunica 
Inspectoratului Şcolar Mehedinți graficul desfasurarii  probelor din cadrul testului de  aptitudini si 
cunostinte pentru admiterea in clasa  a  V-a cu program intensiv  de studiu al unei limbi moderne 
de circulatie interntionala. Graficul desfasurarii   probelor, incluzand si   etapa   de contestatii,   va fi 
facut public prin afisare in spatii   accesibile   candidatilor si parintilor/tutorilor/reprezentantilor  legali 
instituiti ai acestora, anterior  inceperii  inscrierilor  pentru admiterea  In  clasa a V-a cu program 
intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala. 
 

Probele din cadrul testului  de aptitudini  si cunostinte  pentru  admiterea  in clasa a V-a cu program  
intensiv de studiu  al  unei limbi moderne  de circulatie internationă se programeaza, in functie de 
nurnarul de candidati inscrisi, astfel: 
 
Proba scrisă:  17.06.2017, in intervalul orar  9.00 - 10.00 
 
Proba orală:  17.06.2017, incepand cu orele  10:15 - 18:00 
 
Toţi elevii vor fi prezenţi cu cel puțin 15 minute inainte de începerea probei scrise. 
 
 
PROBA ORALA (40 de puncte) 
 
Citirea cu voce tare a unui text din manualele aprobate de Ministerul Educației pentru clasa a 
IV-a. Citirea textului va fi urmată de formularea de răspunsuri la 3 întrebări care să dovedească 
înțelegerea globală și detaliată a textului. 

 
Biletele  necesare pentru proba  orala vor fi elaborate astfel: set de bilete continand fiecare  un  text  

de  50-75  cuvinte . Elevul extrage un bilet din setul  de bilete și citeşte textul cu voce tare apoi 

formulează răspunsurile la cele trei întrebări care vizează înțelegerea textului citit. 
 
 PROBA SCRISĂ (50 puncte) 
 
 - timp de lucru  - 1 oră 
Proba  scrisa  presupune:  

a) un set de 40 itemi cu alegere multiplă şi o singura variantă corectă care să demonstreze 
capacitatea, insusirea   principalelor functii/acte de   Iimbaj, conform standardelor curriculare de 
performantă prevazute de programa scolară pentru a IV-a. 

b) un item care presupune traducerea a 2 enunturi din limba română in limba engleză. 
 
EVALUAREA PROBELOR SI AFlȘAREA REZULTATELOR 
Raspunsul candidatilor este  apreciat cu punctaje cuprinse intre 1  - 100, astfel: 
 
PROBA ORALĂ - 40 puncte 
 

PROBA SCRISĂ – 5 0  p u n c t e  

- 40 puncte multiple choice (40x1p) 
           - 10 puncte – traducerea a 2 enunturi (2x5p)  

- Punctaj din oficiu - 10 puncte 
TOTAL: 100 puncte 
 

 


