
PROCEDURĂ INTERNĂ A COLEGIULUI NAȚIONAL “GEORGE COȘBUC” 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI PENTRU 

OBȚINEREA ATESTATULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ, LIMBA GERMANĂ 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

APROBAT ÎN C.A. din data de 

ELABORAT de către directorul adjunct al Colegiului Național GEORGE COȘBUC, 

BINDER Robert, director responsabil secția germană. 

Dispoziții generale 

Prezenta procedură este în conformitate cu prevederile HG nr. 24/2020 privind organizarea 

examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor de 

studio intensive și bilingv al unei limbi modern și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile 

minorităților, cu respectarea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-

CoV-2. Totodată prezenta procedură respectă prevederile OMEC nr. 5460 din 31.08.2020 pentru 

aprobarea metoddologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de 

competență lingvistică, limba germană. 

Articolul 1 

Scopul organizării examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, limba 

germană  este de a reglementa și de a stabili organizarea și desfășurarea examenului pentru 

obținerea atestatului de competență lingvistică pentru elevii claselor a 12-a din Colegiul Național 

”George Coșbuc”.  

Articolul 2 

Prezenta procedură  prezintă activitățile privind organizarea și desfășurarea examenului pentru 

obținerea atestatului de competență lingvistică, limba germană: 

• 1 Examenul se va desfășura în incinta școlii sau pe platforma online Teams. 

• 2 Directorul adjunct BINDER Robert va prelucra prevederile prezentei proceduri tuturor 

cadrelor didactice care fac parte din Comisia de organizare și desfășurare a examenului 

pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, limba germană, urmând ca acestea 

să-și asume corectitudinea evaluării cunoștințelor de limba germană prin semnarea unei 

declarații pe proprie răspundere. 

• 3 Membrii Comisiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului 

de competență lingvistică, limba germană vor da o declarație pe proprie răspundere că nu 

au rude/afini până la gradul IV în rândul copiilor care participă la această evaluare. 

• 4 Directorul adjunct BINDER Robert împreună cu membrii comisiei vor lua toate măsurile 

pentru asigurarea condițiilor de desfășurare privind: 



a) informarea elevilor în legătură cu ziua, ora și locul desfășurării examenului pentru 

obținerea atestatului de competență lingvistică, limba germană. 

b) propunerea componenței Comisiei de evaluare este stabilit de directorul adjunct 

BINDER Robert, pe baza căreia directorul școlii va emite o notă/decizie internă. 

• 5 Structura examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, limba 

germană și elaborarea materialelor necesare evaluării este conformă cu OMEC 5460 din 

31.08.2020.  

• 6 Calendarul examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, limba 

germană este: 

            a) etapa inițială – înscrierile candidaților se realizează în perioada 03-11.05.2021 la 

secretariatul Colegiului Național GEORGE COȘBUC 

b) examenul are loc în zilele 12-14.05.2021, respectând programul afișat pe pagina școlii, 

precum și la avizier 

c) afișarea rezultatelor are loc în data de 17.05.2021 

d) durata pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, limba germană nu poate 

depăși 30 de minute pentru un candidat. 

e) sunt declarați promovați cei cu media 7 (șapte). 

f) nu se admit contestații. 

Articolul 3 

Comisia pentru examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, limba germană 

este alcătuită din: 

- Președinte: BINDER Robert, director adjunct 

- Secretar: NEAG Roxana, responsabil comisie metodică, catedra de Limba 

Germană 

- Membri examinatori/evaluatori: MELANCU Daniela, CHIOREAN Alexandra, 

IRIMIAȘ Agnes și GÎSCĂ-CHIȚAC Daniel 

- Respectarea normelor de protecție a muncii și a normelor sanitare legale prevăzute: 

BURCĂ Voicu Cristinel, responsabil PSI 

Articolul 4 

Atestatul de competență lingvistică se eliberează de secretariatul Colegiului Național GEORGE 

COȘBUC și eliberarea atestatului de competență lingvistică nu este condiționată de promovarea 

examenului național de bacalaureat. 



 

Având în vedere contextul generat de epidemia de COVID-19 și recomandările autorităților 

competente, în situații bine motivate, examenul se poate desfășura online. 

Ministerul Educației și Cercetării recomandă desfășurarea online a examenului, din rațiuni 

de ușurință și eficiență în asigurarea unui cadru fără risc suplimentar de contagiune. 

De reținut faptul că, în ciuda familiarității și a confortului emoțional oferit de 

tehnologie, activarea și utilizarea în dialog a vocabularului dobândit necesită un nivel 

optim de motivație și de implicare în actul comunicării. Aceste aspecte sunt stimulate 

cu predilecție de contextele oferit de comunicarea față în față (antrenantă și cât mai 

similară cu activitatea cotidiană de la grădiniță și de acasă). 

Având în vedere cele menționate mai sus, Colegiul Național „George Coșbuc” poate 

organiza, cu cel mai înalt grad de profesionalism și de securitate respectând 

recomandările în vigoare, în funcție de opțiunea dumneavoastră, oricare dintre 

următoarele variante de desfășurare a examenului.  

 

 


