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TESTAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN Clasa a V-a,  

CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A  LIMBII ENGLEZE, pentru anul școlar 2022-2023 

 
        Conform Planului de școlarizare aprobat,  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4  SIBIU organizează, în anul școlar 2022-2023,  
clasă de predare a unei limbi moderne în regim intensiv, pentru care înscrierea s-a făcut pe baza opțiunilor exprimate, în 
scris de către părinții/ tutorii legali instituiți ai elevilor. 

 
Locuri disponibile:       26 locuri 
 
Perioada de înscriere:  a fost până în 02.06.2022 

 
PROBA SCRISĂ: 
 
  Data: 08.06.2022, ora 10.00- proba scrisă (timpul efectiv este de 1 oră);  
  
  Accesul în sălile de clasă se realizează în intervalul de timp: 9,40 – 9,55  
      
Candidații (elevii înscriși) au fost repartizați, în ordine alfabetică, conform tabelelor din Anexă. 
(Anexă REPARTIZARE proba scrisă!) Toate sălile sunt în clădirea mică a Școlii Gimnaziale nr.4 Sibiu.  
 

Testul se va desfășura cu respectarea și aplicarea normelor igienico-sanitare și de 

siguranță/securitate. 

Rezultatele, obținute de elevi, se vor afișa, - anonimizat, în data de 09.06.2022, conform 

Procedurii ISJ Sibiu. Codurile de anonimizare vor fi înmânate, pe bază de semnătură, părintelui/tutorelui 

legal însoțitor, după începerea probei scrise. 

 Eventualele contestații se depun, pe bază de cerere tip, la secretariatul școlii în 09.06.2022, 

intervalul orar 11-17. 

Punctajul obținut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv. 
      

PROBA ORALĂ: 
 
  Data: 08.06.2022, începând cu ora 12.  
  Accesul în sala de clasă se realizează pe grupe, în ordine alfabetică, conform programărilor 
(Anexa PROGRAMARE proba orală!) 
Proba orală se desfășoară în clădirea mică a Școlii Gimnaziale nr.4 Sibiu.  
În conformitate cu legislația în vigoare, la proba orală NU se admit contestații! 
 

Afișarea rezultatelor FINALE, după contestații, se realizează în 14.06.2022 
 

Alte informații importante pentru elevi și părinți:      

   - Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev, vizat de unitatea școlară de proveniență, și instrumente de scris(pix/stilou cu 

cerneală albastră) 

   - Lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră 

   - Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare 

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

   - Este interzis accesul părinților în săli 
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