
 

Nr.972 /30.05.2022  

OFERTA clasa a V-a an școlar 2022-2023 

3 clase ( 78 locuri) cu limba a II-a de studiu- FRANCEZĂ  

3 clase ( 78 locuri) cu limba a II-a de studiu- GERMANĂ  

Pentru elevii care doresc să studieze limba germană: 

 din cele 78 de locuri, 52 sunt pentru cele 2 clase care vor studia limba GERMANĂ 

INTENSIV, pentru care se susțin probe specifice. 

 Fiecare elev va depune până la 31 mai 2022 o cerere-tip pentru exprimarea opțiunii de 

studiu a celei de-a doua limbi străine, ca urmare a schimbării procedurii. 

 Dintre cei care solicită germană ca a doua limbă de studiu din clasa a V-a, cei care vor la clasele de 

intensiv-germană, vor completa și cererea specifică. 

CALENDAR ADMITERE clasa a V-a INTENSIV GERMANĂ 

30.05-02.06. 2022 -Depunerea dosarelor de înscriere la unitatea de învățământ 

03-06.06.2022 - Recunoașterea și echivalarea a rezultatelor obținute la examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și 

echivalarea acestora cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu 

program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională pentru toate 

limbile moderne 

07.06.2022. -  Desfășurarea probei scrise în cadrul testului de competențe lingvistice -LIMBA 

GERMANĂ MODERNĂ→ Interval orar 8:30-9:30 

*conform programării afișate la nivelul unității de învățământ 

07.06.2022. -  Desfășurarea probei orale în cadrul testului de competențe lingvistice -LIMBA 

GERMANĂ MODERNĂ 

*conform programării afișate la nivelul unității de învățământ 

14.06.2022. -  Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă în cadrul testului de competențe 

lingvistice -GERMANĂ MODERNĂ →Ora 13:00 

14.06.2022. - Depunerea contestațiilor la proba scrisă în cadrul testului de competențe 

lingvistice-GERMANĂ MODERNĂ →Interval orar 14:00-17:00 

15.06.2022. -  Afișarea rezultatelor finale la testul de competențe lingvistice -LIMBA 

GERMANĂ MODERNĂ →Ora 14:00 

 

 Pentru detalii accesați site-ul ISJ Dolj. 

Director, 

Prof. Genoveva IOANA 

http://www.isjdolj.ro/content/po-privind-organizarea-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urarea-admiterii-%C3%AEn-clasele-v-cu-predare-unei-limbi-moderne
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Nr........... din ….12. 2021 

 

 

Doamnă Director, 

  Subsemnatul/-a_______________________________________, părintele elevului/elevei 

_______________________________________________ de la clasa a IV-a ___, solicit ca în clasa a  

V-a, în anul școlar 2022-2023, fiul/fiica mea să studieze  a doua limbă străină1:  

 Limba germană 

 Limba franceză. 

 

Sunt avizat de către învățătorul clasei că această opțiune este definitivă, având în vedere oferta școlii 

de a realiza clase cu studiul intensiv al limbii germane2. De asemnea, mi s-a adus la cunoștință că toate 

clasele a V-a vor avea numărul maxim de 26 de elevi, conform Ordinului Ministrului Educației Nr. 

3164/21.01.2021. 

 

 

 

DATA,         SEMNĂTURA, 

________         _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade”, prof. Genoveva IOANA 

 
1 Se bifează o singură opțiune 
2 Se vor realiza clase care studiază limba germană sau limba franceză și fără să fie cu regimul de intensiv 
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Nr._______/ ________2022 
 

Doamnă Președinte, 
Subsemnatul/a,______________________________________________________________, 

(numele, inițiala tatălui, prenumele) 

domiciliat(ă) în localitatea ____________________________________________________________, 
strada___________________________________________,nr.__________,bloc.________________, 
scara________________,etaj______________, apartament________, părinte/tutore/reprezentant 
legal al elevului/elevei________________________________________________________________,  

(numele, inițiala tatălui, prenumele) 

CNP____________________________________________________________, elev(ă) în clasa a IVa la  
 
__________________________________________________________________________________ 

 (unitatea de învățământ) 

în anul școlar 2021-2022, cunoscând  prevederile Procedurii operaționale privind organizarea și 
desfășurarea admiterii în clasele a V-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în 
regim intensiv, clase ce vor funcționa în anul școlar 2022-2023, COD: PO-ISJ-DJ-90, cu care sunt de 
acord și mă oblig să le respect întocmai, vă rog să aprobați cererea de înscriere a fiului/fiicei în vederea 
susținerii Testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de 
studiu al unei limbi moderne de circulație internațională,  pentru anul școlar 2022-2023 , astfel: 
  
LIMBA MODERNĂ: GERMANĂ 
 
SOLICIT ECHIVALAREA COMPENENȚELOR LINGVISTICE  LA  LIMBA MODERNĂ:   DA/NU 
  
Anexez prezentei (numai în cazul elevilor din alte unități școlare): 
 
1.Copia certificatului de naștere al candidatului (însoțită de original pentru certificare Conform 
originalului la depunerea dosarului); 
2.Copii după cartea de identitate a părinților (însoțite de original pentru certificare Conform 
originalului la depunerea dosarului); 
3.Adeverința, eliberată de școala de proveniență, privind situația școlară a elevului la 
finalul clasei a IV-a a anului școlar 2021-2022. 
 
 
 
* Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea 
soluționării cererii de înscriere a minorului.  Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie 
prelucrate de unitatea de învățământ și centrul de examen, în vederea soluționării prezentei cereri. 
 
 
 
Data,            Semnătura, 
 
 
 

Doamnei Președinte a Comisiei de organizare și evaluare 



ANEXA 3-Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 
internațională 
 
 
 
 
 
Nr.................../................... 
 

Doamnă Președinte, 
Subsemnatul/a,______________________________________________________________, 

(numele, inițiala tatălui, prenumele) 

domiciliat(ă) în localitatea ____________________________________________________________, 
strada___________________________________________,nr.__________,bloc.________________, 
scara________________,etaj______________, apartament________, părinte/tutore/reprezentant 
legal al elevului/elevei________________________________________________________________,  

(numele, inițiala tatălui, prenumele) 

CNP____________________________________________________________, elev(ă) în clasa a IVa la  
 
__________________________________________________________________________________ 

 (unitatea de învățământ) 

în anul școlar 2021-2022, vă rog să aprobați cererea de recunoaștere și echivalare a 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 pentru anul școlar 2022-2023 , astfel: 
  
LIMBA MODERNĂ: ________________________________________________________________ 
EXAMENUL SUSȚINUT: ____________________________________________________________ 
INSTITUȚIA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL/DIPLOMA/ADMINISTREAZĂ EXAMENUL: 
__________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATUL/DIPLOMA OBȚINUTĂ: SERIA ____________NR. ___________________________ 
NIVEL DE COMPETENȚĂ OBȚINUT: _________________________________________________ 
 

 
* Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea 
soluționării cererii de înscriere a minorului.  Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie 
prelucrate de unitatea de învățământ și centrul de examen, în vederea soluționării prezentei cereri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data,            Semnătura, 
 

Doamnei Președinte a Comisiei de organizare și evaluare 
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