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Procedura operațională 

privind organizarea și desfășurarea evaluării cunoștințelor de limbă germană, în vederea 

înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

Activitate (se detaliază toate activitățile ce se vor derula, începând de la 

elaborarea procedurii, emiterea deciziilor, elaborarea subiectelor, evaluarea 

propriu-zisă, afișarea rezultatelor – fiecare activitate pe linie disctinctă) 

Termen 

1)  
Elaborarea procedurii privind verificarea cunoștințelor de limbă germană va fi 

realizată de către comisia de înscriere  

05.05.2021 

2)  
Procedura va fi scanată și transmisă la I.S.J. Sibiu pe adresa de mail 

laura.paraian@gmail.com pentru verificare 

10.05.2021 

3)  
Se afișează la avizierul școlii programa orientativă pentru evaluarea cunoștințelor 

de limbă germană (cu cel puțin 7 zile înaintea evaluării) 

12.05.2021 

4)  
Procedura va fi aprobată în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale ,,Ion 

Luca Caragiale’’ 

05.05.2021 

5)  

Realizarea deciziilor interne de constituirea Comisiei pentru verificarea 

cunostintelor de limba germană la admiterea in clasa pregătitoare, secția germană, 

pentru anul școlar 2021- 2022 și Comisiei pentru realizarea subiectelor și baremelor 

pentru vericarecarea cunostintelor de limba germană la admiterea in clasa 

pregătitoare, secția germană, pentru anul școlar 2021- 2022. 2 cadre didactice vor 

realiza subiecte pentru candidații care opteză pentru evaluarea on line și vor evalua 

candidații din grupele față în față și alte 2 cadre didactice vor realiza subiecte pentru 

candidații care opteză pentru evaluarea față în față și vor evalua candidații din 

grupele on line.  

12.05.2021 

6)  

Stabilirea aplicației/canalului de comunicare/platformei, de către comisia de 

inscriere (în funcție de experiența și abilitățile informatice ale evaluatorilor), ce va 

fi folosită pentru evaluarea on-line 

13.05.2021 

7)  

Informarea părinților/tutorilor legali instituiți/reprezentanți legali ai  candidaților 

(prin note telefonice, programarea și organizarea unor întâlniri pe grupe, în curtea 

școlii, afișarea la panoul școlii și postarea pe site-ul unității școlare) cu privire la 

organizarea si verificarea cunostintelor de limba germană pentru admiterea in clasa 

pregătitoare, secția germană 

13.05.2021 

8)  

Completarea consimțămintului de prelucrare a datelor cu caracter personal, aflat în 

Anexa 2, în care părinte/tutore legal instituit/reprezentant legal al candidatului își 

declară acordul pentru tipul de evaluare la care va participa copilul: online sau față 

în față, precum și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Documentul poate fi transmis on-line sau depus la secretariatul scolii. Participarea 

copiilor la proba de testare a cunoștințelor de limbă germană se face doar în baza 

completării acestui document. 

10-13.05.2021 

mailto:scoalailcsb@yahoo.com
http://www.sc16caragiale.ro/
https://www.facebook.com/I.L.CaragialeSibiu/


 ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION LUCA CARAGIALE”  
MUNICIPIUL SIBIU, JUDEŢUL SIBIU 

 

 

Str. Vasile Alecsandri, Nr.10, Cod poştal: 550372,Telefon/Fax: (+40369) 410 015, CUI: 17753542  
E-mail: scoalailcsb@yahoo.com Site:http://www.sc16caragiale.ro/ 

Pagina:https://www.facebook.com/I.L.CaragialeSibiu/ 
 

Nr. 

crt. 

Activitate (se detaliază toate activitățile ce se vor derula, începând de la 

elaborarea procedurii, emiterea deciziilor, elaborarea subiectelor, evaluarea 

propriu-zisă, afișarea rezultatelor – fiecare activitate pe linie disctinctă) 

Termen 

9)  

În situația în care părinte/tutore legal instituit/reprezentant legal al candidatului 

consideră că nu dispune de mijloace tehnice necesare și nu este posibilă 

desfășurarea online a evaluării, completează o cerere după modelul din Anexa 1, o 

depune la secretariatul școlii sau o transmite prin e-mail sau prin poștă cu 

confirmare de primire. 

11.05.2021 

10)  

Pregătirea mapei Comisiei (fișă de atribuții, declarații, angajamente), verificarea 

dispozitivelor electronice ce vor fi folosite la evaluarea on-line, verificarea 

adrelelor de e-mail oferite de părinții care doresc evaluare on-line. 

13.05.2021 

11)  

Pregătirea și verificarea spațiilor unde se va desfășura evaluarea față în față: 

accesului în școală în zilele cu evaluare, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă 

minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două 

persoane apropiate;amenajarea sălilor folosite - astfel încât să fie o distanţă minimă 

de 2 m între oricare două persoane apropiate; parcursului candidaților prin curtea şcolii 

până la intrarea în unitatea de învăţământ; se va realiza pe un traseu bine delimitat şi 

semnalizat, respectând normele de distanţare fizică; la intrarea în unitatea de învăţământ 

vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de 

protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc); va fi realizată curăţenia şi 

dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de clasă (pupitre/mese, scaune), a clanţei 

uşii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi 

cu substanţe biocide, înainte şi după fiecare serie de candidaţi; intrările/ieşirile, precum şi 

sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă şi alte încăperi sunt stabilite de 

unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat; 

asigurarea dotării cu săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini; 

candidații, personalul implicat în activitatea de evaluare va purta mască de protecţie pe 

durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau cu 

săpun; desemnarea unei persoane care să fie responsabil cu distribuire măști la intrare / 

ieșire și verificarea temperaturii ce nu trebuie să depășască 37.3 grade C; afişarea de mesaje 

de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-

CoV-2 la intrare în școală și în sălile de clasă. 

13.05.2021 

12)  

Părinte/tutore legal instituit/reprezentant legal al candidatului depune la unitatea 

de învăţământ documente care atestă apartenența copilului la etnie germană sau 

care dovedesc cetățenia germană. După verificarea acestor documente, se depun 

la ISJ Sibiu,  însoțite de o adresă de înaintare (care conține şi un tabel cu numele 

copiilor pentru care se trimit documente). 

05.05.2021 

mailto:scoalailcsb@yahoo.com
http://www.sc16caragiale.ro/
https://www.facebook.com/I.L.CaragialeSibiu/


 ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION LUCA CARAGIALE”  
MUNICIPIUL SIBIU, JUDEŢUL SIBIU 

 

 

Str. Vasile Alecsandri, Nr.10, Cod poştal: 550372,Telefon/Fax: (+40369) 410 015, CUI: 17753542  
E-mail: scoalailcsb@yahoo.com Site:http://www.sc16caragiale.ro/ 

Pagina:https://www.facebook.com/I.L.CaragialeSibiu/ 
 

Nr. 

crt. 

Activitate (se detaliază toate activitățile ce se vor derula, începând de la 

elaborarea procedurii, emiterea deciziilor, elaborarea subiectelor, evaluarea 

propriu-zisă, afișarea rezultatelor – fiecare activitate pe linie disctinctă) 

Termen 

13)  

Repartizarea pe grupe de candidați care au optat pentru evaluarea on-line 

și evaluarea față în față, în urma analizei consimțămintelor și eventualelor cereri 

speciale. Grupele vor fi grupate alfabetic și ulterior se va realiza codificarea 

numelor candidaților (codul reprezinta numărul de înregistrare al cererii de 

înscriere în clasa pregătitoare si data inregistrarii). 

13.05.2021 

14)  

Afișarea listelor cu planificarea copiilor pe zile și ore, la avizierul unității de 

învățământ și pe site-ul acesteia. Această planificare se poate transmite și pe 

mailul părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal al copilului, cu 

confirmarea primirii informației, la solicitarea scrisă a acestuia. Planificarea 

conține și menționarea modului de evaluare pentru care a optat părintele/ tutorele 

legal instituit/ reprezentatul legal al copilului. 

13.05.2021 

15)  
Se transmite o informare ISJ Sibiu, în atenția Comisie Județene, graficul de 

desfășurare a evaluării, în vederea monitorizării procesului de evaluare. 

13.05.2021 

16)  

Se realizează instruirea membrilor comisiei de verificare a cunoștințelor de limbă 

germană. Se desemnează cadrul didactic care va traduce directorului subiectele, 

după desecretizare. Membrii vor completa, de asemenea declarații pentru 

rude/afini și pentru confidențialitate privind subiectele. 

14.05.2021 

17)  

Elaborarea subiectelor și baremelor de evaluare a cunoștințelor/competențelor 

copiilor, pentru grupele de candidați on-line și pentru cei care optează pentru 

evaluarea față în față, borderourilor pentru Maldiktat și grilele de înregistrare a 

răspunsurilor copiilor la proba orală. Gradul de dificultate al subiectelor este similar 

pentru toate grupele.Variantele pentru proba de înțelegere a mesjului transmis în 

limba germană vor avea aceleași conținuturi (imagini) pentru toate grupele, fiind 

admise doar diferențe legate de culoare, poziție cuprinse în Maldiktat. Seturile, 

cuprinzând grilele și subiectele, vor fi păstrate într-un loc securizat din școală și 

vor fi desecretizate cu 10 minute înaintea începerii procesului de evaluare. 

15.05.2021 

18)  
Desfășurarea verificării cunoștințelor de limbă germană maternă on-line și față în 

față. 

14.05. - 

16.05.2021 

19)  
- După finalizarea evaluării, membrii comisiei stabilesc punctajele finale conform 

grilelor de evaluare. Catalogul de examen se semnează de către toți examinatorii 

și de către președintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

15.05.2021 

20)  

Comunicarea rezultatelor - lista cu copiii admiși/ respinși va fi afișată la avizierul 

şi pe site-ul unității în ordine alfabetica, fără a afişa punctajul, ci doar rezultatul 

ADMIS/RESPINS. Lista va ține cont de prevederile Acordului  Guvernului 

României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea în 

domeniul școlar din 15.02.1996, art.7. 

15.05.2021 
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Nr. 

crt. 

Activitate (se detaliază toate activitățile ce se vor derula, începând de la 

elaborarea procedurii, emiterea deciziilor, elaborarea subiectelor, evaluarea 

propriu-zisă, afișarea rezultatelor – fiecare activitate pe linie disctinctă) 

Termen 

21)  

Se comunică o copie a catalogului, certificată conform cu originalul, înregistrată 

la registratura unității, președintelui comisiei județene de înscriere, la finalizarea 

activităților de testare, cu înregistrare la registratura ISJ Sibiu. Formatul 

electronic al catalogului se transmite prin email la ISJ Sibiu 

(laura.paraian@gmail.com). 

15.05.2021 

22)  Validarea în Consiliul de Administrație a rezultatelor evaluării 17.05.2021 

23)  
Toate documentele comisiei de examinare și probele practice ale copiilor se vor 

arhiva în unitatea școlară pentru o perioadă de 1 an. 

18.05.2021 
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