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Cap. I. Introducere
Art. 1. Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca este o școală de stat, parte integrantă a
sistemului de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul căreia funcționează mai multe niveluri
școlare, filiere, profiluri și specializări, conform legii.
Art. 2. În cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, nivelul școlar gimnazial a
primit autorizația de funcționare prin Ordinul M.E.C.I. nr. 5713/ 19.10.2009 și a început procesul
de școlarizare în anul școlar 2009-2010. Conform legislației din domeniul educației, după finalizarea
studiilor de către prima promoție de absolvenți, în urma evaluării externe și a raportului pozitiv
realizat de experții A.R.A.C.I.P., prin Ordinul M.E.C.Ș. nr. 5198/ 11.09.2015, nivelul școlar
gimnazial a primit acreditarea pentru a funcționa pe termen nelimitat, în condițiile legii.
Art. 3. În anul școlar 2015-2016, directorul școlii a inițiat un proiect prin care și-a exprimat intenția
de a crește calitatea educației din cadrul nivelului școlar gimnazial. În acest sens, în vederea creșterii
calității competențelor lingvistice dar și a realizării unei selecții a elevilor înscriși în cadrul nivelului
școlar gimnazial, există obligația legală de a solicita aprobarea din partea Inspectoratului Școlar
Județean Cluj pentru ca nivelul școlar gimnazial să funcționeze în regim de studiu intensiv al limbii
engleze.
Art. 4. Proiectul privind creșterea calității educației prin funcționarea nivelului școlar gimnazial în
regim de studiu intensiv al limbii engleze s-a bucurat de susținerea colectivului profesoral și a primit
avizul Consiliului Profesoral și a fost aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație al
Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.
Art. 5. În urma adresei înaintate de școală către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, prin hotărârea
Consiliului de Administrație al I.S.J.Cluj a aprobat proiectul de fundamentare al cifrei de
școlarizare și funcționarea în cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca a nivelului
școlar gimnazial în regim de studiu intensiv al limbii engleze, clasa a V-a, în anul școlar 20182019.
Art. 6. În acord cu legislația din domeniul educației, în respectul față de prevederile din
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat
prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5.079 din 31.08.2016, în conformitate cu art. 139, alineat 5, litera c,
instituțiile de învățământ care se află în situația de a școlariza clase cu regim intensiv a unei limbi de
circulație internațională, pot să organizeze examene în vederea înscrierii și admiterii în cadrul
nivelului școlar gimnazial, clasa a V-a pentru candidații care se înscriu în aceste programe de studiu.
Cap. II. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în cadrul nivelului școlar gimnazial al L.T.B.E.
Art. 7. Înscrierea pentru admitere se organizează pentru programul de studiu și pentru numărul de
locuri propuse prin proiectul planului de școlarizare de către conducerea L.T.B.E. şi în conformitate
cu planul de școlarizare aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj și Ministerul Educației
Naționale.
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Art. 8. Înscrierea candidaţilor pentru susținerea examenului în vederea admiterii în învăţământul
gimnazial se face în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate și aprobate de Consiliul de
Administrație al Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.
Art. 9. Înscrierea candidaților în vederea participării în cadrul procesului de admitere în Liceul
Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, nivelul școlar gimnazial, intensiv limba engleză, se
organizează conform legii și prezentei metodologii de către Comisia de organizare a examenului de
admitere în cadrul nivelului școlar gimnazial, numită prin decizie de către directorul școlii în urma
aprobării componenței nominale a acesteia în ședința Consiliului de Administrație al școlii.
Art. 10. Admiterea în cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, nivelul şcolar
gimnazial, clasa a V-a, anul școlar 2018-2019, se va realiza în baza unui examen scris la disciplina
limba engleză care va stabili media de admitere a fiecărui candidat ca reprezentând nota obținută la
examenul de limba engleză, calculată cu două zecimale și pe baza criteriilor specifice stabilite de
prezenta metodologie.
Art. 11. Examenul scris de limba engleză se va desfășura cu condiția respectării programei
școlare corespunzătoare nivelului școlar primar și va viza evaluarea însușirii de către candidați
a competențelor lingvistice specifice și a cunoașterii conținuturilor tematice ale disciplinei limba
engleză, pentru a le oferi tuturor candidaților egalitatea de șanse.
Art. 12. Candidaţii declarați admiși în urma rezultatelor finale obținute la examenul scris, pot să fie
înmatriculați numai la unitatea de învăţământ, programul de studii pentru care au fost declaraţi
admişi în urma încheierii procesului de admitere.
Cap. III. Organizarea și desfășurarea examenului de admitere în cadrul nivelului școlar gimnazial
Art. 13. În cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, coordonarea acţiunilor
privind organizarea și desfășurarea examenului în vederea admiterii în cadrul nivelului şcolar
gimnazial este asigurată de către Comisia de organizare a examenului de admitere în cadrul
nivelului școlar gimnazial alcătuită din:
➢ Preşedinte - directorul unităţii de învăţământ;
➢ Secretar

- secretarul unităţii de învăţământ;

➢ Membri

- 3-5 cadre didactice din unitatea de învăţământ.

Art. 14. Comisia de organizare a examenului de admitere din unitatea de învăţământ are
următoarele atribuţii:
➢ Asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere, care
să le ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere.
➢ Verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor de înscriere și existența documentelor în
cadrul nivelului școlar gimnazial.
➢ Verifică transcrierea corectă a notelor de la examenul scris ca medie de admitere a candidaților.
➢ Ordonează și ierarhizează candidații înscriși în raport cu media de admitere a fiecărui candidat.
➢ Afişează, la sediul unităţii şcolare, lista finală cu elevii admişi, validată de preşedintele comisiei.
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Cap. IV. Pregătirea procesului de înscriere pentru examenul de admitere
Art. 15. Până cel târziu în luna mai 2018, conducerea Liceului Teologic Baptist „Emanuel” ClujNapoca va asigura tipărirea unui pliant care să cuprindă oferta educațională pentru anul școlar
2018-2019, detalii privind planul de şcolarizare aprobat al unităţii şcolare pentru anul şcolar în care se
organizează admiterea, pe niveluri de învăţământ şi specializări precum și calendarul admiterii și toate
informaţiile necesare candidaţilor pentru a participa la admiterea în cadrul nivelului şcolar gimnazial.
Art. 16. Informaţiile privind planul de școlarizare aprobat, cuprinse în pliantul de prezentare a ofertei
educaționale vor fi mediatizate și prin alte mijloace media şi vor fi puse astfel la dispoziţia
candidaţilor, inclusiv prin postarea pe site-ul școlii.
Cap. V. Desfăşurarea examenului în baza căruia se va face admiterea la nivelul școlar gimnazial
Art. 17. Înscrierea pentru susținerea examenului în baza căruia se va realiza admiterea în cadrul
Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, nivel şcolar gimnazial, pentru anul şcolar 20182019, va avea loc în perioada 31 mai-15 iunie 2018, la secretariatul unităţii de învăţământ între
orele 12,00-16,00.
Art. 18. În perioada 31 mai-15 iunie 2018, părinții sau reprezentanții legali ai candidaţilor vor depune
la secretariatul unităţii şcolare dosarele de înscriere, cuprinzând acte și documente în original, în
copie legalizată sau prin aplicarea ștampilei „conform cu originalul” de către președintele comisiei
de organizare a examenului, în urma comparării copiei xerox cu documentul original.
Art. 19. Înscrierea pentru participarea la examenul scris de limba engleză în vederea admiterii în
cadrul nivelului şcolar gimnazial se face pe baza următoarelor documente:
➢ cererea de înscriere în original.
➢ certificatul de naştere al candidatului în copie xerox „conform cu originalul”.
➢ cartea de identitate a părinților/ reprezentanților legali, în copie xerox „conform cu originalul”.
➢ adeverința școlară care atestă calitatea de elev în cadrul nivelului școlar primar, în original.
➢ adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, în original, din care să rezulte că este
”clinic sănătos şi apt pentru învăţământ la nivelul școlar gimnazial”.
Art. 20. Examenul de limba engleză se va desfășura în data de 18 iunie 2018, iar candidaţii înscriși
care participă la examen, urmează să fie declarați admiși în ordinea descrescătoare a notelor
obținute la examenul scris și oral, note care se transformă în medii de admitere, în funcţie de
numărul de locuri aprobate prin planul de şcolarizare, pentru anul școlar 2018-2019.
Art. 21. În urma desfășurării examenului de limba engleză și a afișării listei nominale cu rezultatele
finale, candidații clasați în primele 30 de locuri, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere,
vor fi declarați admiși și vor avea dreptul de a fi înmatriculați în cadrul L.T.B.E., nivelul școlar
gimnazial, clasa a V-a, anul școlar 2018-2019.
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Art. 22. Rezultatele obținute de candidați în urma evaluării lucrărilor scrise și a examinării
orale, se afişează la sediul L.T.B.E., în data de 19 iunie 2018 până la ora 12,00.
Art. 23. În urma evaluării lucrărilor scrise și a afișării rezultatelor obținute de candidați, părinții sau
reprezentanții legali pot să depună cereri (contestații) prin care să solicite recorectarea lucrării scrise,
în ziua de 19 iunie 2018, orele 12,00-15,00, la secretariatul școlii.
Art. 24. În urma perioadei de soluționare a contestațiilor, în cazul în care pe ultimul loc al listei de
admitere pentru nivelul şcolar gimnazial, conform cifrei de școlarizare aprobată, se situează doi sau
mai mulți candidaţi, care au medii de admitere egale, ei vor fi departajaţi de către Comisia de
organizare, folosindu-se un set de criterii specifice stabilite de L.T.B.E.
Art. 25. Criteriile specifice stabilite de Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, sunt cele
descrise și aplicate în ordinea specificată mai jos:
1. Candidatul are un frate sau o soră înmatriculată în cadrul L. T. Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca;
2. Apropierea domiciliului părinților/ reprezentanților legali ai candidatului de sediul școlii;
3. Apropierea locului de muncă al părinților/ reprezentanților legali ai candidatului de sediul școlii.
Cap. VI. Dispoziţii finale
Art. 26. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea pentru admiterea în cadrul nivelului şcolar
gimnazial, se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din procesul de admitere a
candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea procesului de
admitere, candidatul respectiv va pierde de drept, locul obţinut prin fals în acte sau fraudă.
Art. 27. În urma afișării rezultatelor finale după perioada de contestații, părinții sau reprezentanții
legali ai candidaților admiși, au obligația să se prezinte la sediul școlii pentru a semna împreună cu
reprezentantul legal al Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, Acordul/ Contractul
de parteneriat dintre școală și familie, conform prevederilor legii.
Art. 28. În perioada 20 iunie-6 iulie 2018, părinții sau reprezentanții legali ai candidaților admiși,
au obligația legală să semneze Acordul/ Contractul de parteneriat, document care stabileşte cu
claritate care sunt obligaţiile legale ale părţilor şi în care se vor specifica în mod explicit, standardele
educaționale ale școlii și modul de comunicare dintre școală și familie.
Art. 29. Candidații declarați admiși în urma procesului de admitere, în cadrul nivelului școlar
gimnazial, ai căror părinții sau reprezentanții legali care nu semnează Acordul/ Contractul de
şcolarizare dintre școală și familie până la termenul stabilit de prezenta metodologie, vor pierde
dreptul de înmatriculare în clasa a V-a, în anul școlar 2018-2019.
Art. 30. Înmatricularea candidaților admişi în cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” ClujNapoca, nivelul şcolar gimnazial, clasa a V-a, anul școlar 2018-2019, se va realiza la finalizarea
procesului de admitere, numai după semnarea Acordului/ Contractului de școlarizare dintre
reprezentantul unității de învăţământ, părinți sau reprezentanții legali și candidații declarați admiși,
în condițiile legii.
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Anexa nr. 1
Calendarul înscrierii la examenul de limba engleză în vederea admiterii în cadrul
Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, nivelul şcolar gimnazial,
clasa a V-a, anul școlar 2018-2019
Nr.
crt.

Perioada/ data
desfășurării etapei/
acțiuni specifice

Descrierea etapei și a acțiunii specifice

1.

Înscrierea candidaților la secretariatul școlii pentru susținerea
examenului scris de limba engleză;

31 mai-15 iunie 2018

2.

Desfășurarea examenului de limba engleză
(proba scrisă și proba orală);

18 iunie 2018 (ora 10,00)
Sediul L.T.B.E.

3.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați în cadrul examenului de
limba engleză, în urma evaluării lucrărilor de la proba scrisă și și a
consemnării rezultatelor de la proba orală;

19 iunie 2018
(orele 10,00-12,00)

4.

Depunerea de către părinți sau reprezentanții legali ai candidaților
a cererilor de reevaluare a lucrărilor de la proba scrisă;

19 iunie 2018
(orele 12,00-15,00)

5.

Afișarea listei cu rezultatele finale obținute de candidați în cadrul
examenului de limba engleză, în urma soluționării cererilor de
reevaluare a lucrărilor de la proba scrisă;

20 iunie 2018
(orele 10,00-12,00)

6.

Afișarea listei cu elevii declarați admiși în cadrul Liceului Teologic
Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, nivelul şcolar gimnazial,
clasa a V-a, anul școlar 2017-2018;

20 iunie 2018
(orele 12,00-15,00)

7.

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, împreună cu
părinții/ reprezentanții legali și elevi vor semna Acordul/ Contractul
de parteneriat dintre școală și familie, conform legii;

20 iunie-6 iulie 2018

8.

Înmatricularea elevilor declarați admiși în cadrul Liceului Teologic
Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, nivelul şcolar gimnazial,
clasa a V-a, anul școlar 2017-2018.

DIRECTOR,
Prof. Dr. Flore Drăgan
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6 iulie-31 iulie 2018

