INFORMAȚII IMPORTANTE
în legătură cu admiterea în clasa a IX-a, la clasele/grupele cu specializarea
bilingv engleză/intensiv engleză
-

FILOLOGIE-BILINGV ENGLEZĂ (26 LOCURI)
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, CU PREDAREA INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE
(26 LOCURI)
ŞTIINŢE ALE NATURII, CU PREDAREA INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE
(13 LOCURI)
ŞTIINŢE SOCIALE, CU PREDAREA INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE (13 LOCURI)

Pot fi admiși candidații care au susținut și promovat proba de verificare a competențelor
lingvistice sau au solicitat recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute:
• la examene cu recunoaștere internațională;
• la etapa națională a olimpiadei de limbă engleză, în clasa a VII-a/a VIII-a (premiul I, al IIlea, al III-lea sau mențiune).
➢ Condiții de admitere:
1. Filologie – bilingv engleză (26 locuri) – 2 grupe
Candidaţii care optează pentru această clasă vor putea trece opţiunea în fişa de înscriere numai
dacă au în Anexa acesteia completat rezultatul la Proba de limbă modernă/engleză.
2. Matematică-informatică, cu predarea intensivă engleză (26 locuri) – 2 grupe
Ştiinţe ale naturii, cu predarea intensivă a limbii engleze (13 locuri) – 1 grupă
Ştiinţe sociale, cu predarea intensivă a limbii engleze (13 locuri) – 1 grupă
Candidații care optează pentru aceste grupe, vor studia limba engleză, în regim intensiv (4 ore
pe săptămână).
Ierarhizarea candidaților și accesul lor în clasa unde există grupe cu predarea intensivă a
limbii engleze se face în funcție de MEDIA DE ADMITERE.
La repartizarea elevilor în clasele/grupe au prioritate pentru studiul intensiv al limbii engleze
cei care au susținut și promovat proba de verificare a competențelor lingvistice sau au solicitat
recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute:
• la examene cu recunoaștere internațională;
• la etapa națională a olimpiadei de limbă engleză, în clasa a VII-a/a VIII-a (premiul I, al IIlea, al III-lea sau mențiune).
➢ Informații despre proba de verificare a competențelor lingvistice de limba engleză
a. Proba scrisă constă din exerciții cu itemi obiectivi pentru verificarea cunoștințelor de
gramatică și vocabular cum ar fi: text lacunar, alegeri multiple, reformulări (rephrasing), identificarea
și/sau corectarea greșelilor etc., conform programei de clasa a VIII-a, pentru limba engleză, limba I.
Durata probei este de 60 minute iar punctajul maxim care se poate acorda este de 70 de puncte,
din care 10 puncte sunt din oficiu.
b. Proba orală constă din:
- descrierea unei imagini sau citirea unui text;

răspuns la 4 întrebări referitoare la imagine sau text (scrise pe biletul pe care îl extrage
candidatul), din care 2 întrebări vizează înțelegerea globală, iar celelalte 2 vizează
înțelegerea în detaliu.
Pentru evaluarea performanței, la această probă se vor avea în vedere:
- vocabularul, amplitudinea şi diversitatea elementelor gramaticale de construcţie a
comunicării;
- înțelegerea imaginii/textului și fluența exprimării;
- pronunţia şi intonaţia.
Durata probei orale este de 10-15 minute pentru fiecare elev iar punctajul maxim este de 30
-

puncte.
Nu se admit contestaţii la proba orală.
CALENDAR
11 – 13 mai 2022
16 – 17 mai 2022
18 mai 2022
19 mai 2022
23 mai 2022

27 mai 2022
30 – 31 mai 2022

- eliberarea anexelor fișelor de înscriere de către secretariatele
școlilor de proveniență
- înscrierea elevilor la secretariatul Colegiului Național „Calistrat Hogaș”
- în intervalul 14.00 – 15.00 - proba scrisă
- în intervalul 15.30 – 19.30 – proba orală
- începând cu ora 9.00, se continuă examinarea candidaților la proba orală
- comunicarea rezultatelor la proba de verificare a competențelor lingvistice
în limba engleză
- depunerea contestațiilor pentru proba scrisă
- comunicarea rezultatelor finale
- ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la secretariat și depunerea lor la
școlile de proveniență

NOTĂ: Pentru proba scrisă, candidaţii vor fi prezenţi la sediul colegiului la ora 13.30, având asupra
lor cartea de identitate sau carnetul de elev (cu fotografie), vizat la zi.
Lucrarea se redactează cu pix/stilou cu pastă/ cerneală albastră.
Alte informații se pot obține consultând prima pagină a site-ului www.calistrathogas.ro, pagina
de Facebook: www.facebook.com/colegiulhogas/ sau telefonic, de la secretariat, 0233/215853 (în
zilele lucrătoare, între orele 8-16).
Acte necesare pentru înscriere proba de verificare a competențelor lingvistice de limba
engleză:
- anexa fișei de înscriere;
- cererea tip.
➢ Informații despre recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenul cu
recunoaștere internațională
1. Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba
de verificare a cunoștințelor de limbă engleză pentru admiterea în clasele a IX-a cu program
bilingv/intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la
unitatea de învățământ de proveniență până la data de 23 mai 2022.
2. În conformitate cu Art. 5, al. (3), (4) și (5) din OMEd nr. 5151/31.08.2021, candidații care au
obținut certificat/diplomă de competențe lingvistice în limba engleză cu recunoaștere internațională
pot solicita, în baza unei cereri, recunoașterea și echivalarea rezultatelor evidențiate de
certificat/diplomă, cu proba de verificare a cunoștințelor. Este necesar ca rezultatul evidențiat de
certificat/diplomă să valideze un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2,
corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.
3. Se recunosc și se echivalează rezultatele obținute pentru examenele și instituțiile acreditate și
menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională, din cadrul examenului de
bacalaureat, în vigoare.

4. Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză, primesc nota 10 la
proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză pentru admiterea în clasele a IX-a, cu program
bilingv/intensiv de predare a limbii engleze.
5. Acte necesare pentru recunoaștere și echivalare:
- cerere tip;
- certificat/diplomă în original, care se legalizează la secretariat, prin aplicarea înscrisului „conform
cu originalul” și a ștampilei.

