
 

 

Nr. înreg. …......./ …................ 

 

Aprobat în Consiliul de Administrație 

al Colegiului Național „Székely Mikó”, Sfântu Gheorghe din 1.04.2021 

 

REGULAMENTUL 

PRIVIND CONSTITUIREA FORMAȚIUNILOR DE STUDIU LA CLASA A V-A LA  
COLEGIUL NAȚIONAL „SZÉKELY MIKÓ” DIN SF. GHEORGHE 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1 

(a) Constituirea formațiunilor de studiu la clasa a V-a la Colegiul Național "Székely 
Mikó" din Sf. Gheorghe este realizată în baza Legii Educației Naționale nr 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 185 din 20.08.2020 pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1 și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP 
827/09.09.2020), care prevede următoarele: 

• În Titlul II, Cap. III, Art. 13 alineat (1) - În unităţile de învăţământ, 
formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu şi se constituie, la 
propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform 
prevederilor legale. 

• În Titlul II, Cap. III, Art. 15 alineat (1) si (2)  - (1) La înscrierea în 
învățământul gimnazial, liceal, profesional, inclusiv dual, se asigură, de 
regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ținând cont de oferta 
educațională a unității de învățământ. (2) Conducerea unității de învățământ 



 

 

constituie, de regulă, formațiunile de studiu astfel încât elevii să studieze 
aceleași limbi străine. 

• În Titlul VII, Cap. III, Secțiunea a 2-a, Art. 128 alineat (6),– Organizarea unor 
examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă - c) pentru 
unitățile de învățământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim 
intensive a unei limbi de circulație internațională în vederea verificării 
nivelului de cunoaștere a limbii respective  

(b) Constituirea formațiunilor de studiu la clasa a V-a la Colegiul Național „Székely 
Mikó" din Sf. Gheorghe începând de anul școlar 2021-2022 este realizată în baza 
Hotărârii CA nr. 502/ 01.04.2021. 

(c) RegulamentuI este aprobat de către Consiliul de Administrație al Colegiului Național 
„Székely Mikó" din Sf. Gheorghe, iar respectarea lui devine obligatorie pentru toți factorii 
antrenați în constituirea formațiunilor de studiu. 

 

 

Capitolul 2 

Formațiunile de studiu 

Art. 2. 

(a) Numărul formațiunilor de studiu la nivelul claselor a V-a este stabilit conform 
Planului de școlarizare aprobat de către IȘJ Covasna.  

(b) La  Colegiul Național „Székely Mikó" din Sf. Gheorghe, la nivelul ciclului gimnazial 
se constituie trei tipuri de formațiuni de studiu. Aceste formațiuni de studiu se vor realiza pe 
baza opționalelor alese de părinți pe tot parcursul ciclului gimnazial.  

− Formațiune de studiu cu predarea intensivă a limbii engleze: limba engleză se studiază 
la un nivel ridicat, în 2 ore (trunchi comun)+2 ore (CDȘ)/ săptămână, engleza fiind opționalul 
ales pe tot parcursul ciclului gimnazial. A doua limbă străină, studiată în 1 oră/ săptămână 
este limba germană.  



 

 

− Formațiune de studiu tradițional, cu disciplina opțională matematică, care se studiază 
în 4 (trunchi comun)+1 (CDȘ) ore/ săptămână, matematica fiind opționalul ales pe tot 
parcursul ciclului gimnazial. 

− Formațiune de studiu tradițional, cu opționale alese liber pe parcursul ciclului 
gimnazial, în fiecare an de studiu, din oferta educaţională a școlii. 

(c) În formațiunea de studiu cu predarea intensivă a limbii engleze respectiv în cea cu 
disciplina opțională matematică pe tot parcursul ciclului gimnazial, nu pot fi alese alte 
opționale, decât limba engleză respectiv matematică. 

(d) Absolvenții claselor a IV-a își continuă studiile la ciclul gimnazial. 

(e) Transferul elevilor din alte unități de învățământ în clasa a V-a la Colegiul Național 
„Székely Mikó" din Sf. Gheorghe este posibil numai în limita locurilor disponibile aprobate 
anual prin planul de școlarizare de către IȘJ Covasna. 

 

Art. 3 

(a)  La Colegiul Național „Székely Mikó" din Sf. Gheorghe la sfârșitul ciclului primar se 
organizează probe de evaluare din disciplinele matematică și limba maternă pentru toți elevii. 

Scopul probei de evaluare a cunoștințelor este acela de a evalua nivelul de cunoștințe și 
capacitățile de bază ale elevilor la sfârșitul învățământului primar din Colegiul Național 
„Székely Mikó".  

(b) Probele de evaluare se desfășoară conform Metodologiei de organizare și desfășurare a 
probei de evaluare a cunoștințelor pentru elevi la finalul ciclului primar. 

(c) Elevii care optează pentru formațiunea de studiu cu predarea intensivă a limbii engleze au 
de susținut un test de competență lingvistică. Acesta se desfăsoară conform Metodologiei 
privind organizarea şi desfășurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea 
în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație 
internațională. Această metodologie va fi elaborată pe baza Procedurii privind organizarea şi 
desfășurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program 
intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională în vigoare.  



 

 

 

Capitolul 3 

Constituirea formațiunilor de studiu 

Art. 4 

(a) La sfârșitul clasei a IV-a, până la data stabilită, părințele/ tutorele/ susținătorul legal 
completează o cerere tipizată, cu menționarea formațiunilor de studiu alese, în ordinea în care 
dorește să opteze pentru aceste formațiuni. 

(b) Constituirea formațiunilor de studiu se realizează de către o Comisie de înscriere. Comisia 
este alcătuită din 3 membrii. Componenta nominală a acestei comisii se propune și se aprobă 
in cadrul Consiliului de Administrație al Colegiului Național „Székely Mikó" din Sf. 
Gheorghe și se numește prin decizia directorului. 

(c) Înscrierea în formațiunea de studiu cu predarea intensivă a limbii engleze se realizează pe 
baza testului de competență lingvistică, în limita locurilor disponibile. În cazul în care, 
numărul total al elevilor ale căror părinți, tutori, susținători legali optează pentru această 
formațiune de studiu este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat prin planul de 
școlarizare al unității de învățământ, nu se organizează test de competență lingvistică. 

(d) Înscrierea în formațiunea de studiu tradițional, cu disciplina opțională matematică în cazul 
elevilor ale căror părinți, tutori, susținători legali optează pentru acesta, dacă numărul total al 
elevilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare, se 
realizează pe baza rezultatelor obținute la probele de evaluare la finalul ciclului primar, în 
limita locurilor disponibile.  

(di) Părinții, care optează pentru această formațiune își exprimă acordul în scris cu această 
modalitate de constituire a formațiunii de studiu tradițional, cu disciplina opțională 
matematică. Dacă părinții care ar dori să opteze pentru această formațiune nu sunt de acord 
cu modalitatea de constituire a formațiunii, elevii își vor continua studiile în formațiuni 
tradiționale cu opționale alese liber.  

(dii) La constituirea acestei formațiuni de studiu, rezultatele obținute la proba de evaluare la 
disciplina matematică respectiv limba maternă contează în proporție de 50%-50%. 



 

 

 

(dii) În cazul în care, numărul total al elevilor ale căror părinți, tutori, susținători legali optează 
pentru această formațiune de studiu este mai mic decât numărul de locuri aprobat prin planul de 
școlarizare nu se constituie această formațiune. 

 

(e) Dacă într-un an școlar se constituie mai multe formațiuni de studiu tradiționale cu 
opționale alese liber, formațiunile de studiu se vor constitui în felul următor: 

(ei) Elevii ale căror părinți, tutori, susținători legali optează pentru același opțional din oferta 
educațională a școlii, vor fi înscriși în aceeași formațiune de studiu, dacă acesta se poate 
constitui, ținând cont de efectivul clasei aprobat prin Legea nr. 185 din 20.08.2020 pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1. 

 (eii) Elevii ale căror părinți, tutori, susținători legali nu au optat pentru formațiunea de studiu 
cu predarea intensivă a limbii engleze, respectiv pentru formațiunea de studiu tradițional, cu 
disciplina opțională matematică vor fi grupați în două liste ordonate alfabetic: una de fete, 
alta de băieți. 
Fetele, dispuse alfabetic in lista specifică, vor fi repartizate, în ordine, începând cu 
formațiunea de studiu tradițional 1, formațiunea de studiu tradițional 2, ... formațiunea de 
studiu tradițional n, de către comisia de înscriere. În continuare, băieții, dispuși alfabetic in 
lista specifică, vor fi repartizați, in ordine, începând cu formațiunea de studiu tradițional 1, 
formațiunea de studiu tradițional 2, ... formațiunea de studiu tradițional n, de către comisia de 
înscriere. 
 
(eiii) Prin excepție de la această regulă, la cererea scrisă a părintelui, a tutorelui sau a 
susținătorului legal, gemenii, tripleții, frații  pot fi repartizați în aceeași formațiune de studiu.  

 (eiv) Părintele/ tutorele/ susținătorul legal, pe baza unor motive întemeiate, poate solicita 
înscrierea elevului într-o anumită formațiune de studiu tradițional. Aceste solicitări vor fi 
soluționate de către Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Székely Mikó" din Sf. 
Gheorghe. 

(f) După constituirea formațiunilor, componenta nominală a acestora va fi adusă la cunostința 
celor interesați, conform calendarului, prin afișaj la avizier și pe site-ul școlii. 



 

 

 

Capitolul 4 

Dispoziții finale 

 

Art. 5. PrezentuI Regulament privind constituirea formațiunilor de studiu la nivelul ciclului 
gimnazial la  Colegiul Național „Székely Mikó” din Sf. Gheorghe intră în vigoare la data 
aprobării lui de către Consiliul de Administrație al Colegiului Național  „Székely Mikó” din 
Sf. Gheorghe. 


