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ANUNŢ
Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti, organizează înscrierea elevilor
în vederea admiterii în clasa a V-a, după cum urmează:
 o clasă a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională :
- 13 locuri limba engleză;
- 13 locuri limba germană.
 două clase a V-a cu mod de predare tradiţional – 52 locuri:
- pentru una dintre aceste clase ( 26 locuri) se organizează testare la disciplina
matematică, conform calendarului;
- înscrierea în cea de-a doua clasă cu mod de predare tradiţional (26 locuri) se face fără
testare pentru elevii care au absolvit învăţământul primar în Colegiul Naţional „Ion Luca
Caragiale”, Municipiul Ploieşti.
-

Înscrierile se fac în perioada 14-20 iunie 2022, după următorul program:
marţi, 14 iunie 2022, între orele 14.00-18.00;
miercuri, 15 iunie 2022, între orele 9.00-16.00;
joi, 16 iunie 2022, între orele 14.00-18.00;
vineri, 17 iunie 2022, între orele 9.00-16.00;
luni, 20 iunie 2022, între orele 14.00-18.00;

 Documente necesare înscrierii în vederea admiterii în clasa a V-a:
- cerere tip, de la secretariat;
- certificat naştere copil – original şi copie;
- cărţi de identitate părinţi – original şi copie;
 Depunerea certificatelor în vederea echivalării cu testul de competenţă lingvistică – limba
engleză/germană – marţi, 21 iunie 2022, între orele 14.00-18.00:
- certificat de echivalare limba engleză/germană original şi copie
Solicitarea, în cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaţilor, numărul
total al elevilor înscrişi pentru clasa a V-a cu progam intensiv de predare a unei limbi
moderne de circulaţie internaţională este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat
prin planul de şcolarizare al Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul
Ploieşti, de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului, pe bază de cerere scrisă
(ANEXA 1), a recunoaşterii şi echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere
internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu Testul de
competenţă lingvistică.

 Afişarea rezultatelor în urma recunoaşterii şi echivalării certificatelor obţinute la examene
cu recunoaştere internaţională – 23 iunie 2022
IMPORTANT:
Conform art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu
predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ
preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017 „Elevii care, anterior înscrierii în clasa a
V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, au
promovat examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, la un nivel
de competenţă egal sau superior nivelului A1 din CECRL, sunt admişi fără a mai susţine proba de
competenţe lingvistice la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care
optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele
cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. În cazul în care numărul total
al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie
internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, TOŢI
elevii susţin testul pentru evaluarea nivelului de competenţă lingvistică.”
 Susţinerea probelor limbi moderne :
Limba engleză:
- proba scrisă – 27.06.2022, ora 9.00 – 10.00;
- proba orală – 27.06.2022, începând cu ora 11.00
Limba germană:
- proba scrisă – 28.06.2022, ora 9.00 – 10.00;
proba orală – 28.06.2022, începând cu ora 11.00
 afişarea rezultatelor probe limbi moderne - 29 iunie 2022
 depunerea contestaţiilor la probele de limbi moderne – 30 iunie 2022
 afişarea rezultatelor finale probe limbi moderne - 30 iunie 2022
 Susţinerea probei de matematică : 29.06.2022, ora 10.00 – 11.30;
 afişarea rezultatelor proba de matematică - 30 iunie 2022, ora 11.00;
 depunerea contestaţiilor la proba de matematică – 30 iunie 2022, între orele 11.0016.00;
 afişarea rezultatelor finale proba de matematică - 1 iulie 2022
După afişarea rezultatelor finale, părintele/tutorele/reprezentantul legal
candidatului are la dispoziţie 3(trei) zile lucrătoare pentru a confirma înscrierea.
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