
 

 

INFORMAȚII ȘI INSTRUCȚIUNI PENTRU ELEVII CARE PARTICIPĂ LA TESTUL 
DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 

ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA a V-a ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, LA 
CLASA CU PREDARE ÎN REGIM INTENSIV A UNEI LIMBI DE CIRCULAȚIE 

INTERNAȚIONALĂ 
 

 

Proba scrisă la Limba engleză (punctaj maxim: 100 de puncte) – luni, 29.06.2020, ora 10 

 

 Elevii se prezintă la Școala Gimnazială nr.4 Sibiu la ora 09:30 însoțiți de un părinte 

 Elevii trec prin triajul epidemiologic și se prezintă în sălile de examen până la ora 09:45 

 Proba începe la ora 10:00 și are o durată de 50 de minute (din momentul în care primesc 

subiectele). 

 

 Rezultate 

        Rezultatele se publică în 29.06.2020, după ora 16. 

        Rezultatele finale ale admiterii, după soluționarea eventualelor contestații, se publică cel mai 

târziu în 01.07.2020 

 

Contestații 

      Eventualele contestații se depun, la secretariatul Școlii Gimnaziale nr.4 Sibiu, la data și în 

intervalul orar stabilite în Graficul de activități 

      Nota de la reevaluarea lucrării, pentru care se depune contestație, este nota finală a candidatului 

 

 Condiții de admitere 

       Vor fi declarați  „promovat” candidații care ocupă, în ordine descrescătoare a punctajului 

total obținut la Testul de competență lingvistică, până la ocuparea celor 30 de locuri aprobate 

prin Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021. 

  

Atenționări 

- Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev, vizat de unitatea școlară de proveniență 

- Elevii vor avea asupra lor instrumente de scris: 

         o Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră 

- Elevii care nu sunt în sălile de examen în momentul deschiderii plicului cu subiecte sunt eliminați din 

examen 

- Este interzisă intrarea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de 

comunicare/calcul, genți, ghiozdane etc.; elevii care sunt găsiți în sălile de examen cu obiecte/ 

materiale interzise sunt eliminați din examen 

- Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen 

- Sălile sunt supravegheate audio-video 

 

Este interzisă prezentarea la examen a elevilor care prezintă simptome de infecție respiratorie 

acută sau sunt diagnosticați cu infecție respiratorie acută. 

 

Elevii vor respecta obligatoriu regulile și instrucțiunile privind prevenirea și combaterea 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Nerespectarea acestor reguli și instrucțiuni conduce la 

eliminarea imediată din examen. 
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 Reguli și instrucțiuni, pentru elevi, pentru prevenirea și combaterea 
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

 

Distanțare fizică – distanță de aproximativ 2 metri care trebuie 
păstrată permanent între persoane 

 

1) Elevii sosesc cu începere de la 09:30, intră în curte utilizând poarta mică din fața 

corpului A, respectând distanțarea fizică și instrucțiunile cadrelor didactice  

 

2) Intră în unitatea de învățământ prin ușa principală, respectând distanțarea fizică. 

Își dezinfectează încălțămintea pe covorașul îmbibat în dezinfectant și își 

dezinfectează mâinile folosind substanța dezinfectantă din distribuitorul aflat în 

apropierea ușii. 

 

       3) În holul principal, respectând distanțarea fizică: 

    a) aruncă masca utilizată la venire într-un coș de gunoi special amenajat și primesc o 

mască nouă pe care o vor purta obligatoriu pe toată durata petrecută în unitatea de 

învățământ; 

    b) trec prin triajul epidemiologic realizat de un cadru medical. Nu este permisă 

participarea la examen a elevilor care au temperatura peste 37,3°C sau prezintă 

simptome specifice infecțiilor respiratorii acute; acești elevi vor părăsi imediat unitatea 

de învățământ pe ușa principală. 

 

        4) După triajul epidemiologic, se deplasează, respectând distanțarea fizică și 

urmând indicatoarele,  la sălile de examen stabilite,  

 

        5) Intră în sălile de examen stabilite, respectând distanțarea fizică, și se așază 

obligatoriu în banca atribuită în lista afișată la ușa sălii (băncile sunt numerotate cu 

etichete). Este strict interzisă schimbarea băncilor sau mutarea acestora. Este strict 

interzisă intrarea în alte săli. 

 

        6) În întreaga perioadă petrecută în unitatea de învățământ își igienizează regulat 

mâinile cu substanțele dezinfectante aflate în distribuitoarele de pe holuri sau cu apă 

caldă și săpun. 

 

Părăsirea unității de învățământ se face conform regulilor 7) și 8). 

 

        7) La sfârșitul programului părăsesc sălile de clasă respectând distanțarea fizică și 

se deplasează spre ușa elevilor pe care o utilizează numai pentru ieșire. 

        8) La părăsirea unității de învățământ aruncă măștile utilizate într-un coș de gunoi 

special amenajat la parter pe scările elevilor, primesc o mască nouă. În curte se 

deplasează, păstrând distanțarea fizică și părăsind curtea prin poarta mare. Este strict 

interzisă reintrarea în unitatea de învățământ. Este strict interzisă formarea de grupuri de 

elevi pe holuri, în clase sau în curtea unității de învățământ. 

 

Este strict interzisă intrarea părinților în unitatea de învățământ. 

Părinții pot aștepta în fața școlii, respectând distanțarea fizică. 

 
 
 Pentru întrebări sau solicitarea de lămuriri suplimentare, vă rugăm folosiți adresa de e-mail 
sc4sb@yahoo.com (precizând, la subiect, Admitere intensiv engleză).  
 

Director,  

Prof. Maniu Gabriela  
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