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 ANEXA 1  
                                                                                                                       Nr. crt.  

 

 

Domnule președinte, 

 

 

Subsemnatul (a) _____________________________________________________________, 

(nume, prenume părinte/tutore legal)  

domiciliat(ă) în localitatea _____________________, strada __________________, nr. ____,  

bloc ____, scara ____, etaj ____, apartament ____, sectorul/județul ___________, nr. telefon  

____________________, părinte / tutore legal al elevului/elevei 

______________________________________________, elev(ă) în clasa a IV-a __________  

(nume, inițiala tatălui, prenume )  

la ________________________________________________________________________,  

(unitatea de învățământ )  

în anul școlar 2018-2019, vă rog să aprobați cererea de recunoaștere şi echivalare a rezultatelor 

obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice 

în limbi străine cu Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program 

intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională 2019-2020, astfel:  

 

 

LIMBA MODERNĂ:  

 

 

EXAMENUL SUSȚINUT: 

 

 

 

INSTITUȚIA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL/DIPLOMA/ADMINISTREAZĂ 

EXAMENUL: 

 

 

 

CERTIFICATUL OBȚINUT / DIPLOMA OBȚINUTĂ 

 

SERIA ................ NR. ............................................................................ 

 
NIVEL DE COMPETENȚĂ OBȚINUT: 

 

 
 

 

Data,                                                                                                                           Semnătura,  
 



ANEXA 2 
 

LISTA 

 

examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și  

echivalate cu testul de competență lingvistică, nivel A1 sau nivel superior pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare 

a unei limbi moderne de circulație internațională 

1. Limba engleză 

Nr. 

crt. 

Denumirea examenului Abreviere Notare/ 

Nivel 

Punctaj/nivel/condiții minime 

pentru recunoaștere și 

echivalare 

Instituția/ organizația care eliberează 

certificatul/diploma/ 

administrează examenul 

1. Young Learners Movers YLE Movers Nivel A1 11 scuturi (4 scuturi la două 

competențe și 3 scuturi la a treia 

competență) 

British Council 

2. Young Learners Flyers YLE Flyers Nivel A2 11 scuturi (4 scuturi la două 

competențe și 3 scuturi la a treia 

competență)   

British Council 

3.  Key English Test  

 

KET Key  Nivel A2 Calificativ Pass with Distinction, 

Pass with Merit sau Pass 

British Council 

 

2. Limba franceză 

Nr. 

crt. 

Denumirea examenului Abreviere Notare/ 

Nivel 

Punctaj/nivel/condiții 

minime pentru 

recunoaștere și echivalare 

Instituția/ organizația care eliberează 

certificatul/diploma/ 

administrează examenul 

1.  Diplôme d’études en langue 

française 

DELF Prim Nivel A1.1 Promovat Centre international d’études pédagiques 

(CIEP) – Ministère de l’Education Nationale 

www.ciep.fr 

2.  Diplôme d’études en langue 

française 

DELF Prim Nivel A1 Promovat Centre international d’études pédagiques 

(CIEP) – Ministère de l’Education Nationale 

www.ciep.fr 

http://www.ciep.fr/
http://www.ciep.fr/


3.  Diplôme d’études en langue 

française 

DELF Prim Nivel A2 Promovat Centre international d’études pédagiques 

(CIEP) – Ministère de l’Education Nationale 

www.ciep.fr 

4.  Diplôme d’études en langue 

française 

DELF Junior Nivel A1 Promovat Centre international d’études pédagiques 

(CIEP) – Ministère de l’Education Nationale 

www.ciep.fr 

5.  Diplôme d’etudes en langue 

française 

DELF Junior Nivel A2 Promovat Centre international d’études pédagiques 

(CIEP) – Ministère de l’Education Nationale 

www.ciep.fr 

 

3. Limba germană 

Nr. 

crt.  

Denumirea examenului Abreviere Notare/ 

Nivel 

Punctaj/nivel/condiții 

minime pentru 

recunoaștere și echivalare 

Instituția/ organizația care eliberează 

certificatul/diploma/ 

administrează examenul 

1.  Goethe-Zertifikat A1: Fit in 

Deutsch 1 

FIT 1 Nivel A1 Promovat Goethe – Institut 

www.goethe.de 

2.  Goethe-Zertifikat A2: Fit in 

Deutsch 2 

FIT 2 Nivel A2 Promovat Goethe – Institut 

www.goethe.de 

3.  ÖSD  Zertifikat KID A1 ÖSD KID A1 Nivel A1 Promovat ÖSD-Zentrale Wien, Österreich 

folgequalifizierung@osd.at 

4.  ÖSD  Zertifikat KID A2 

 

ÖSD KID A2 Nivel A2 Promovat ÖSD-Zentrale Wien, Österreich 

 folgequalifizierung@osd.at 

 

4. Limba spaniolă 

Nr. 

crt. 

Denumirea examenului Abreviere Notare/ 

Nivel 

Punctaj/nivel/condiții 

minime pentru 

recunoaștere și echivalare 

Instituția/ organizația care eliberează 

certificatul/diploma/ 

administrează examenul 

1.  Diploma de Español como 

Lengua Extranjera 

     DELE Nivel A1  

Promovat 

Ministerio de Educación – Instituto Cervantes 

http: diplomas.cervantes.es * 

 

* În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către 

Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala Certificatul de aptitudini emis de Institutul Cervantes.  

http://www.ciep.fr/
http://www.ciep.fr/
http://www.ciep.fr/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/
mailto:folgequalifizierung@osd.at
mailto:folgequalifizierung@osd.at
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ANEXA 3 

                                                                                                                   

Cerere de înscriere la testul de 

admitere în clasa a V-a, intensive, 

limba engleză 

an școlar 2020-2021  

  

 Subsemnatul/a____________________________________________________, în calitate de 

părinte/tutore legal, domiciliat în localitatea_________________str.___________________ 

nr._____bl._____, sc.____,ap_____, telefon_________________, vă rog să aprobați înscrierea 

fiului meu/fiicei mele  _____________________________, elev/elevă în clasa a IV-a 

la_________________________________________, la testul de competențe lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație 

internațională- LIMBA ENGLEZĂ- pentru anul școlar 2020-2021, desfășurat în data de 29 iunie 

2020, la Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan”, Craiova. 

    

Am luat notă de faptul că :  

    

- elevii care anterior admiterii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei 

limbi de circulație internațională (limba engleză), au susținut examene de competență lingvistică 

într-o limbă de circulație internațională (limba engleză) și au obținut o diplomă nivel A1 sau 

nivel superior, pot fi admisi fără a mai susține proba de aptitudini și cunoștințe la limba engleză, 

fiindu-le acordat, prin echivalare, nota 10 la proba respectivă. Pentru a fi echivalată diploma cu 

nota 10, elevii trebuie să obțină un număr minim de 11 scuturi din 15 posibile, în așa fel încât, la 

fiecare probă, să dețină minim 3 scuturi;  

- în cazul în care numărul elevilor înscriși este egal sau depășește numărul de locuri, 

atunci toți elevii înscriși dau examen, iar atestatul nu se ia în considerare;  

- în cazul în care numărul elevilor înscriși este mai mic decât numărul de locuri, elevii 

înscriși, care nu dețin un atestat valabil, dau examen și ocupă locurile libere în ordinea 

descrescătoare a notei obținute  în urma testării.  

    

  

Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal de către Colegiul Naţional Pedagogic  "Ștefan Velovan", Craiova, Dolj.  

 Sunt informat de către beneficiar – că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 

prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 

677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile 

Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private 

în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.  

  

Data________________         Semnătura_______________  

                             _______________  

  

Domnului Director al Colegiului Național Pedagogic ”Ștefan Velovan”, Craiova 
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 ANEXA 4  

 

 

 

 

 
Domnule Preşedinte, 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a ___________________________________, în calitate de părinte/tutore legal 

al elevului/elevei _______________________________________ din clasa a IV-a de la 

________________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi cererea de 

reevaluare a lucrării scrise a fiicei mele/fiului meu la Testul de competență lingvistică pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie 

internaţională.  

Menționez că am luat cunoştinţă de precizările privind etapa de contestaţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ___________________                                                  Semnătura ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Președinte al Comisiei de Contestații 
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