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REGULAMENT SPECIFIC 
privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice  

(franceză, spaniolă, italiană) 
la clasele a V-a şi a VI-a 

„Olimpiada internațională de limbi romanice a celor mici” 
Anul 2023 

 

Capitolul I 

Cadrul general 

 

Art.1. 

(1) Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare şi desfășurare a Olimpiadei 

internaționale de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană) pentru clasele a V-a şi a VI-a, 

regim de studiu normal şi intensiv, inițiativă a filialei județene Vaslui a Asociației  

Profesorilor Francofoni – A.R.P.F., numită în continuare Olimpiada, și este elaborat 

conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 

aprobată prin OM nr. 3035/10.01.2012 cu modificările și completările ulterioare, numită în 

continuare Metodologie-cadru. 

 

Fiind o inițiativă exclusivă a A.R.P.F. / A.R.P.F. Vaslui, această competiție se 

adresează DOAR PROFESORILOR DE LIMBI ROMANICE – MEMBRI AI A.R.P.F. 

În vederea participării cu elevi la această competiție, profesorii vor face dovada prin 

adeverință a apartenenței la una din filialele județene ale Asociației Române a 

Profesorilor Francofoni. 

 

(2) Olimpiada internațională de limbi romanice a celor mici/ pentru clasele a V-a şi a 

VI-a, se organizează la următoarele limbi moderne: 

- limba franceză; 

- limbi romanice, altele decât limba franceză: limba spaniolă și limba italiană; 

(3) Olimpiada se adresează atât elevilor din învățământul public, cât și celor din învățământul 

particular și confesional, care au aptitudini deosebite în domeniul limbilor de circulație 

internațională, indiferent de regimul de predare al limbii - normal, intensiv sau bilingv. Nu 

este încurajată participarea elevilor care au studiat aceste limbi ca limbi materne. 

(4) Standardele de performanță ale olimpiadei reflectă standardele Uniunii Europene, înscrise 

în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL), după cum urmează: 

- clasa a V-a: nivelul A1 

- clasa a V-a intensiv: nivelul A1-A1+ (intermediar) 

- clasa a VI-a: nivelul A1-A1+ (intermediar) 

- clasa a VI-a intensiv: nivelul A1+ 

 

Art.2. (1) Olimpiada urmărește să evalueze deprinderile de comunicare, de receptare și de 

producere a mesajelor scrise ale elevilor care au studiat limbile moderne în cadrul sistemului 

de învățământ românesc sau în afara acestuia, dar pentru care aceste limbi nu reprezintă în 

nici un caz limba maternă. 
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Fiecare profesor poate participa cu un număr maxim de 4 elevi. 

Filialele A.R.P.F. pot organiza faza superioară în mod autonom, în 

următoarele condiții: 
- anunță A.R.P.F. Vaslui despre intenția de a organiza această olimpiadă pe plan 

județean/regional la adresa roeuropea@gmail.com până luni, 6 martie 2023 

expediind și tabelul cu elevii participanți, în format Excel, folosind DOAR template-ul 

oferit de organizator; 

- competiția se desfășoară sincron cu faza superioară organizată de A.R.P.F. Vaslui la 

Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui pe 12 martie 2023, ora de începere a 

probei scrise este ora 10:00; 

- subiectele și baremele vor fi redactate și transmise organizatorilor regionali de către 

A.R.P.F. Vaslui; nu se admit alte subiecte decât cele realizate de organizatorul 

principal, A.R.P.F. Vaslui; 
- organizatorii regionali își asumă întreaga responsabilitate pentru organizarea fazei 

superioare pe 12 martie 2023, pentru asigurarea siguranței participanților, pentru 

obținerea acordurilor de prelucrarea a datelor cu caracter personal ale elevilor (în etapa 

de înscriere), pentru asigurarea supravegherii elevilor pe durata probei scrise, pentru 

corectarea lucrărilor și rezolvarea eventualelor contestații, pentru afișarea rezultatelor 

și pentru tipărirea diplomelor – dacă se dorește obținerea diplomelor în format tipărit; 

- comisiile de organizare și de corectare la nivel regional/județean se numesc prin 

Decizie a A.R.P.F. – filiala organizatoare (corectare, supraveghere, contestații) și prin 

Decizia instituției de învățământ – gazdă a fazei superioare (organizare, supraveghere); 

- atât proba scrisă, cât și eventualele contestații, se vor desfășura, în anul 

2023, pe data de 12 martie; profesorii care au făcut parte din comisia de corectare 

inițială NU pot face parte și din comisia de contestații; 

- profesorii care au corectat tezele vor explica elevilor care doresc să depună contestație 

punctajele acordate, permițând vizualizarea tezei în prezența Președintelui de Comisie / 

a secretarului județean al Filialei A.R.P.F. 

- organizatorii regionali vor transmite, la finalul competiției, lista punctajelor obținute 

de elevii participanți către organizatorii de la A.R.P.F. Vaslui pentru alcătuirea 

clasamentului național; 

- organizatorii regionali vor tehnoredacta și eventual tipări diplomele elevilor laureați și 

adeverințele profesorilor participanți, folosind template-ul oferit de A.R.P.F. Vaslui; 

- A.R.P.F. Vaslui va semna electronic și va expedia pe mail diplomele și adeverințele; 

dacă se dorește de către participanții din alte județe tipărirea pe suport de hârtie, 

această sarcină va reveni filialei județene A.R.P.F. care va tipări și expedia către 

A.R.P.F. Vaslui diplomele și adeverințele, suportând cheltuielile poștale/de curierat dus 

–întors.  

- DOAR A.R.P.F. Vaslui va semna și ștampila diplomele și adeverințele participanților și 

laureaților ediției 2023. 

 

(2) La această competiție pot participa elevi de la toate formele de învăţământ, la clasa la care 

sunt înscrişi în anul de desfăşurare a olimpiadei: 

- ciclul gimnazial  

clasa a V-a – regim de studiu normal  

clasa a V-a – regim de studiu intensiv  

clasa a VI-a – regim de studiu normal  

mailto:roeuropea@gmail.com
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clasa a VI-a – regim de studiu intensiv 

 

În mod excepţional, se pot admite elevi de vârste mai mari, care au studiat limbile mai rare 

într-un alt context (discipline opţionale, cluburi, cercuri etc) şi aleg să participe, pe proprie 

răspundere. 

 

Art.3. (1) Etapele de desfășurare a Olimpiadei sunt: faza selecției locale (facultativă) și 

faza superioară, desfășurată pe 12 martie 2023 la Școala Gimnazială „Alexandra 

Nechita” Vaslui sau delocalizat, în organizarea filialelor județene ale A.R.P.F. 

 

Capitolul II 

Organizarea olimpiadei 

 

Art.4. (1) Olimpiada este organizată de Asociația Română a Profesorilor Francofoni – filiala 

Vaslui, în parteneriat cu A.R.P.F central, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Centrul 

Județean de Excelență Vaslui, Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui. De asemenea, 

pentru desfășurarea Olimpiadei internaționale de limbi romanice a celor mici, A.R.P.F. Vaslui 

a semnat un Acord de parteneriat cu Direcția Generală Învățământ Cahul, Republica 

Moldova.  Pentru desfășurarea competiției, se încheie, de asemenea, Acorduri de parteneriat 

cu instituții de învățământ superior și de cercetare din țară sau din afara țării, cu edituri, 

organizații nonguvernamentale, structuri asociative locale/naționale, instituții de cultură etc. 

(2) Responsabilitatea organizării și desfășurării Olimpiadei revine, în funcție de etapă, 

unităților de învățământ preuniversitar organizatoare, filialelor A.R.P.F. (pentru organizarea 

delocalizată) şi A.R.P.F. Vaslui. 

 

Art.5. (1) La toate etapele de desfășurare, criteriile de departajare sunt stabilite de către 

Comisiile de organizare și evaluare, conform prevederilor din Metodologia-cadru. 

(2) Calificarea elevilor la etapa superioară a Olimpiadei este condiționată de obținerea unui 

punctaj minim de 85 de puncte. 

(3) În cazul în care unul dintre elevii din lista comunicată pentru etapa superioară nu poate 

participa la concurs, directorul şcolii va comunica, prin adresă oficială, centrului de 

organizare şi desfășurare a etapei superioare numele, prenumele următorului elev din ierarhia 

clasei care îl va înlocui. 

 

Capitolul III 

Proba scrisă pentru clasele a V-a şi a VI-a 

 

Art.6. (1) Responsabilitatea elaborării subiectelor și baremelor revine A.R.P.F. Vaslui. 

Modalitatea de desfășurare a probelor Olimpiadei la etapele premergătoare etapei superioare 

revine comisiilor de organizare și evaluare de la nivelul școlii/ localității sau județului, 

conform Metodologiei-cadru. 

 

Art.7. (1) Probele susţinute de concurenţi în cadrul Olimpiadei sunt probe individuale, 

obligatorii atât pentru limba franceză, cât și pentru celelalte limbi romanice (limba spaniolă și 

limba italiană). 

a. La clasele a V-a şi a VI-a se susține doar proba scrisă, în cadrul căreia se evaluează 

competențele privind receptarea textului citit și producerea de mesaje scrise; 

(2) Subiectele de la proba scrisă vor fi tratate pe foi de examen separate. 
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Art.8. (1) Programa specifică de olimpiadă este programa școlară în vigoare, coroborată cu 

precizările oferite, pe niveluri (A1, A1-A1+, A1+), de CECRL și cu Referențialul pentru 

CECRL. Toate subiectele propuse și selectate vor respecta cu strictețe precizările din 

documentele mai sus menționate. 

(2) Subiectele pentru proba scrisă sunt concepute pe clase, în funcție de regimul de predare a 

limbii: 

- ciclul gimnazial - clasele a V-a şi a VI-a – cu regim de predare normal, respectiv cu regim 

de predare intensiv; 

 

 

Art.9. Timpul de lucru este de: 

a. Proba A – 90 minute (clasele a V-a și a VI-a). 

 

 

 

Capitolul IV 

Evaluarea 

Art.10. (1) Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare respectă prevederile secţiunii B. 

Desfăşurarea probelor de evaluare, din Metodologia-cadru. 

(2) La toate etapele Olimpiadei, evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de 

specialitate din învăţământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la clasa/ categoria la 

care evaluează, nominalizaţi în comisii pentru fiecare etapă. 

 

Art.11. (1) Evaluarea se face cu respectarea baremului de evaluare. (2) Rezultatele probelor se 

apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100. 

(3) La toate etapele Olimpiadei, lucrările de la proba A, scrisă, sunt evaluate pe subiecte, de 

comisii diferite, punctajul final al fiecărei lucrări constând în suma punctajelor acordate 

pentru fiecare subiect. 

(4) În situația în care, la nivelul județului, numărul profesorilor evaluatori este insuficient, 

Comisia de organizare și evaluare de la nivelul școlii, localității sau județului poate decide : 

a) evaluarea tuturor subiectelor de la proba A, scrisă, de către o singură comisie 

sau 

b) trimiterea lucrărilor de la proba A, scrisă, pentru a fi evaluate în alte judeţe, prin scanare și 

transmitere electronică. 

 

Art.12. (1) La toate etapele Olimpiadei, la proba A, scrisă, profesorii evaluatori vor marca 

greşelile prin sublinierea acestora cu altă culoare. 

(2) La toate etapele Olimpiadei, rezultatele inițiale se comunică prin afișarea acestora, pentru 

fiecare secțiune și categorie, pe clase, în ordine alfabetică. 

Art.13. (1) La toate etapele Olimpiadei, candidaţii pot contesta numai punctajul obţinut la 

proba A, scrisă și anume subiectul cuprinzând itemi subiectivi (compunerea/producerea de 

text). 

(2) Contestațiile se desfășoară în două etape: 

a) Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita să-și vadă lucrarea. 

b) În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisie nu este în concordanță 

cu baremul afișat, acesta poate depune contestație. 
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(3) Dreptul la contestație, precum și posibilitatea de a vizualiza lucrarea au ca obiect exclusiv 

propria lucrare/propriul rezultat. 

(4) Elevul concurent nu poate contesta rezultatul unor terți și nu poate avea acces la lucrările 

acestora. 

(5) Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora se face conform prevederilor Art.50 din 

Metodologia-cadru. 

 

Art.14. La toate etapele Olimpiadei, pe parcursul evaluării, înainte şi după afişarea 

rezultatelor parţiale şi finale, evaluatorii nu pot avea acces decât la lucrările care le-au 

fost repartizate pentru evaluare. 

Art.15. (1) Pentru lucrările care au primit inițial punctaje cuprinse între 90 – 100, 

punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestații. 

(2) Pentru lucrările care au primit inițial alte punctaje decât cele menționate la articolul 15 (1), 

punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestații, dacă între punctajul inițial 

și punctajul acordat la contestație există o diferență de cel puțin 10 puncte. Dacă diferența 

dintre cele două punctaje este mai mică de 10 puncte, punctajul definitiv este cel inițial. 

(3) După eventuala reevaluare la contestaţii, se afişează rezultatele finale, în ordine alfabetică 

şi valorică şi se stabilesc elevii care vor participa la etapa imediat superioară. 

 

Art.16. La etapa superioară, Comisia de organizare și evaluare se poate autosesiza și proceda 

din oficiu la efectuarea unor verificări, prin sondaj, a modului de evaluare a subiectelor 

cuprinzând itemi obiectivi și semiobiectivi și a corelației dintre punctajele de pe borderouri, 

cele trecute pe lucrări și în catalogul electronic. Aceasta reprezintă o verificare administrativă 

și nu o reevaluare, putând conduce la modificarea punctajului numai dacă se constată erori (de 

calcul, de transcriere). 

 

Art.17. (1) La toate etapele Olimpiadei, nu se admite depunerea contestaţiei de către altă 

persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză. 

(2) La etapa superioară a Olimpiadei, rezultatele finale se comunică în ziua de concurs – 12 

martie 2023. 

 

Capitolul V 

Premierea 

 

Art.18. (1) La toate etapele Olimpiadei, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se 

stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 

(2) La etapele anterioare etapei naţionale, modul de acordare a premiilor respectă prevederile 

din Metodologia-cadru. 

(4) La etapa superioară, departajarea candidaților care au obținut punctaje finale egale se va 

face conform unor criterii stabilite de către comisia de organizare (de ex. proba scrisă - 

subiectul cuprinzând itemi subiectivi; probă de baraj, etc.) 

Premiile se acordă după cum urmează: 

Premiul 1 : 95-100 de puncte 

Premiul al II-lea : 90-94,99 de puncte 

Premiul al III-lea : 85 – 89,99 de puncte 

Mențiuni : 80 – 84,99 de puncte. 

 

Art.19. (1) Premiile speciale se acordă conform prevederilor din Metodologia –cadru. 
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(2) Premiile speciale pot fi în bani, cărţi, obiecte de birotică şi papetărie, excursii, tabere, atât 

în ţară, cât şi în străinătate etc. şi sunt însoţite de diplome acordate de societăţi ştiinţifice, 

asociaţii profesionale, universităţi, autorităţi locale sau alţi sponsori. 

(3) Premiile speciale pot fi acordate independent sau împreună cu premiile şi mențiunile 

acordate de A.R.P.F. 
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Anexa 

 

Sfera tematică şi structura subiectelor 

Limbile franceză, spaniolă, italiană 
 

1. Clasa a V-a - limba franceză – normal 

Teme recomandate: 

1. Copilul despre sine: însușiri fizice și morale, preferinţe, naționalități, pasiuni, 

2. Copilul și universul său: familie, școală, orar, activităţi școlare, obiectele școlarului, 

prieteni, camera personală. 

3. Rutina cotidiană: activităţi curente, momente și părţi ale zilei, ora, data, starea vremii 

(formule elementare). 

4. Domenii de interes pentru copii: timp liber, sporturi, activităţi culturale specifice vârstei. 

Gramatică funcţională (acte de vorbire / funcţii ale limbii, inclusiv convenţii socio-

culturale) și elemente de construcţie a comunicării: 

• a cere și a oferi informaţii 

vârsta, pasiunile, activităţile cotidiene, familia 

și adjective 

e / quels / quelles) 

 

 

• a cere scuze 

 

 

• a mulţumi 

 

ndiţionalul prezent, ca expresie a politeţii, doar la forma de persoana I singular (de 

exemplu: Je voudrais te remercier..., J’aimerais...) 

• a da un ordin 

și de 

loc frecvente : maintenant, aujourd’hui, demain, ici, là etc. 

etc.) 

Voilà une bonne idée !) 

• a descrie persoane, locuri, obiecte 

etc.) 

 

recvente pentru localizarea spaţială : ici, là, près, loin etc. 

• a relata la prezent 

faire, avoir, être                                                                                                       
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• a participa la schimburi verbale orale/scrise simple 

ersoana I singular (je 

voudrais..., j’aimerais...) 

pentru localizarea temporală : maintenant, aujourd’hui, demain, tard, tôt etc. 

 

Clasa a VI-a - limba franceză - normal 

Teme recomandate: 

1. Copilul despre sine: însușiri fizice și morale,  stări sufletești, abilităţi. 

2. Copilul și universul său: școala, orar, activități, camera personală, momente ale zilei, 

familia. 

3. Domenii de interes pentru copii: timp liber, sporturi, alimentație, cumpărături. 

4. Meteo: anotimpuri,  fenomene, caracteristici climatice. 

5. Copilul și universul său: casa / locuinţa (încăperi, mobilier, electrocasnice), strada, 

localitatea. 

 

Gramatică funcţională (acte de vorbire / funcţii ale limbii, inclusiv convenţii socio-

culturale) și elemente de construcţie a comunicării: 

• a descrie  persoane, obiecte / a descrie activităţi (o zi obișnuită la școală / acasă; un week-

end în familie / cu prietenii, etc.) 

tructurilor temporale adverbiale: adverbele de 

timp frecvente: maintenant, aujourd’hui, demain, tard, tôt, souvent, toujours, jamais etc. 

 

u: cette semaine, ce mois) 

: indicativul prezent al verbelor regulate de grupele I, a II-a, verbele neregulate de 

grupa a III-a: vouloir, pouvoir, faire, prendre, écrire, lire, venir, partir, devoir, descendre 

(de exemplu: Je pars en France), verbele pronominale (reflexive, reciproce) – indicativul 

prezent (de exemplu: Je me réveille à 7 heures…On se rencontre devant l’école…) 

 

de și à: aller à / venir de (de exemplu: Je vais à l’école / Je rentre de 

l’école), faire du/jouer au, aller chez/aller à; 

și prepoziţiile (sur, 

dans, devant etc.) 

• a exprima acordul / dezacordul 

ntuate (de exemplu: je ne suis pas d’accord avec toi) 

 

• a exprima gusturile și preferințele, senzații 

 

 utilizarea verbelor : aimer, adorer, détester pentru exprimarea preferințelor vestimentare, a 

activităților preferate, a sporturilor, a alimentelor și băuturilor 

• a exprima cantități 

peu/ beaucoup/deux 

kilos, etc. 

• a face invitaţii 

+ verb la modul infinitiv) 
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c 

• a relata activităţi simple la viitor 

apropiat:  

• a compara 

- substantive curente 

 

la 60 

 

1.e. Limba italiană - clasa a V-a - normal 

 

Teme recomandate: 

• Copilul despre sine: adresă, naţionalitate, însuşiri fizice şi morale. 

• Familia: membrii familiei extinse. 

• Şcoala: program şcolar, activităţi şcolare, relaţii cu colegii. 

• Vremea: caracteristici climatice minimale. 

• Obiceiuri zilnice: părţile zilei, data și ora, activităţi curente. 

• Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul / satul, convorbiri telefonice şi corespondenţă via 

mail, chat, WhatsApp, mijloace de transport urban, cumpărături, activităţi pentru timpul liber 

(activităţi recreative); animale, jocuri. 

• Mesele zilei: micul dejun. 

• Lumea fantastică: personaje din desene animate. 

• Elemente de cultură şi civilizaţie: personaje din literatura specifică vârstei, nume de oraşe 

italiene importante, povestiri şi anecdote, sărbători specifice, cântece şi poezii. 

 

Gramatica funcţională (acte de vorbire/funcţii ale limbii, inclusiv convenţii socio-

culturale) și elemente de construcţie a comunicării: 

- a cere și a oferi informaţii 

onalitate, activităţi cotidiene, familie: Sono un ragazzo rumeno, lei è americana; 

și adjective: Questa 

ragazza è bella / questo ragazzo è alto / questi bambini sono intelligenti. 

- a cere scuze 

 

 

- a mulţumi 

 

area pronumelor complemente directe: Ti ringrazio per la tua gentilezza. 

- a da un ordin 

-a singular și plural, persoana I plural, forma afirmativă a verbelor 

regulate și al principalelor verbe neregulate: dire, fare, stare, dare, andare, venire: Stai zitto! 

Siediti! Chiudi la porta! Apri la finestra! Leggi il testo! 

- a exprima preferinţe 

mia cugina preferita; 

ului nehotărât: Lui ha poca pazienza. Ci sono molti ragazzi nella nostra 

classe. Ogni giorno vado a scuola. Tutte le finestre sono aperte; 

și adjectivului interogativ / exclamativ: Quale vestito ti piace di più? 

Chi desidera /vuole / preferisce il gelato alla frutta? Che bella giornata! Che bel vestito!; 
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– articolul partitiv, articol hotărât și nehotărât, construcţia 

tutto+articol hotărât: Preferisco comprare del pane, dei biscotti, delle caramelle. Mi piacciono 

tutti i dolci. 

– 100): Ho bisogno di banconote da 20 

euro. 

• a descrie persoane, locuri 

 

e: qui, qua, lì, là, sopra, sotto; 

lunghe;. 

 

ngular și la plural: Mio fratello è un bravo 

ragazzo. I miei fratelli studiano ogni giorno. Il loro fratello torna domani; 

 

- a relata la prezent 

ulate: andare, bere, dare, dire, 

dovere, fare, potere, sapere, venire, volere, uscire, rimanere, salire, scegliere, sedere și al 

verbelor reflexive, verbul esserci la prezent: Rimango al mare per due settimane. In riva al 

mare ci sono i miei amici; 

ativul prezent al verbelor reflexive: alzarsi, lavarsi, pettinarsi, addormentarsi ecc. Mi 

alzo alle sette in punto; 

Adesso nevica a Bucarest; 

 oggi, domani, ora/adesso, poi, allora, presto, spesso, subito, 

tardi, sempre, mai. Oggi fa bel tempo. 

- a participa la schimburi verbale orale/scrise simple 

abitano? 

ilizarea pronumelor personale în acuzativ: Come ti chiami? Vieni con me? 

 

-a singular și plural, persoana I plural, forma afirmativă a verbelor 

regulate și al principalelor verbe neregulate: dire, fare, stare, dare, andare, venire: Stai attento! 

Dite la verità! Diamo una mano a Maria! 

salute!, attenti!, ah!, ahi!, ahimè!, uffa! 

 

 

1.f. Limba italiană - clasa a VI-a – normal 

 

Teme recomandate: 

• Copilul despre sine: îmbrăcăminte, exprimarea stărilor sufletești, abilităţi. 

• Familia: stare civilă, profesii, locuri de muncă. 

• Casa: încăperi, descrierea locuinţei, obiecte de mobilier, obiecte electrocasnice, activităţi 

domestice. 

• Clima și timpul atmosferic. 

• Copilul şi lumea înconjurătoare: mijloace de transport la distanţă, alimente, animale exotice. 

• Mesele zilei: prânzul și cina. 

• Lumea fantastică: personaje de basm, benzi desenate (fumetti). 
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• Cultură şi civilizaţie: nume de ţări, nume de monumente, aspecte geografice generale, 

povestiri şi anecdote, tradiţii şi obiceiuri. 

 

Gramatica funcţională (acte de vorbire/funcţii ale limbii, inclusiv convenţii socio-

culturale) și elemente de construcţie a comunicării: 

- a descrie obiceiuri 

fa ho finito il compito. 

mpus al verbelor neregulate: Ho vissuto una bella esperienza questo fine 

settimana in campagna. 

și neaccentuate: A lui piace molto la lingua 

italiana. Gli piace anche la storia. 

le și articulate: Vado in Italia / negli Stati Uniti, vado in libreria 

/ nella libreria municipale, a teatro / al Teatro Ariston /al circo. 

all’albergo c’è un bel parco. 

fallo. 

- a descrie activităţi 

All’improvviso abbiamo deciso di fare un gita in montagna. 

și neregulate: Ho tradotto l’intera poesia e ho fatto 

una bella figura. È successa una cosa incredibile. 

și neregulate: Parteciperò al concorso di fumetti. Per 

me sarà una grande opportunità. 

și neaccentuate: Ti hanno spiegato tutte le 

regole? Mi hanno dato l’elenco delle attività proposte. 

și articulate: Ho disegnato sul foglio la casa di Batman. 

devo fare? 

- a exprima acordul/ dezacordul 

 

Sono d’accordo / Non sono d’accordo. È proprio vero / così; Hai ragione. Non è vero. Hai 

torto. Sì, credo anch’io / Sì, penso anch’io (lo stesso). Non credo. No, penso di no. 

- a relata activităţi simple la timpul trecut 

și essere, perfectul compus al 

principalelor verbe neregulate: dare, fare, dire, sapere, rispondere, vedere, perdere, scrivere, 

leggere, dipingere, offrire, chiudere, aprire, rimanere. Ieri ho letto una bella poesia. 

ue settimane fa, l’anno 

scorso, fra due giorni, fra poco, la settimana prossima, da piccolo, da grande: L’anno scorso 

sono stato a Venezia. 

- a dialoga pe teme cunoscute 

și ordinal (de la 1 la 10): Abiti al decimo piano? 

Questo paio di stivali costa 250 Euro? 

și adjectivului nehotărât: tanto, qualche: Ho speso tanto. Che cosa 

compri? Compro qualche matita. 

Forse, ho appena finito il progetto e sono molto stanco 
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– La, Le, nehotărât: nessuno, niente: Professore, Le chiedo 

scusa! Signorina, La invito a teatro! Non dico niente a nessuno, ti puoi fidare di me. 

- a face invitaţii 

olosirea articolului hotărât cu gradele de rudenie: Domani sera organizzo una festa, vieni 

con il tuo fratello maggiore? 

și a 

adjectivului demonstrativ quello: Le ragazze devono avere un vestito rosa e i ragazzi una 

camicia blu. Quella sera ho partecipato ad una festa meravigliosa. 

- a relata activităţi simple la timpul viitor 

și neregulate: L’anno prossimo tornerò in Italia. Ci 

verranno anche i miei fratelli. 

 

 

accaio. 

- a compara 

 

neregulat al unor substantive: uomo, uovo, paio: Compro due paia di scarpe. 

-10). 

è più caro che utile? 

 

1.g. Limba spaniolă - clasa a V-a – normal 

 

Teme recomandate: 

1. Copilul / adolescentul despre sine: identitate personală (naţionalitate), însuşiri fizice şi 

morale, preferinţe. 

2. Relaţii personale: relaţii familiale și sociale. 

3. Rutina cotidiană: activităţi curente, momente și părţi ale zilei, ora, data. 

4. Copilul / adolescentul şi lumea înconjurătoare: școala - orar / program școlar, activităţi 

şcolare; oraşul/ satul - clădiri şi servicii publice, mijloace de transport, cumpărături, activităţi 

pentru timpul liber. 

5. Elemente de cultură şi civilizaţie: personaje din literatura specifică vârstei, ţări hispanice și 

oraşe importante, sărbători specifice (fiestas navideñas, El Día del Libro). 

 

Gramatica funcţională (acte de vorbire/ funcţii ale limbii, inclusiv convenţii socio-

culturale) și elemente de construcţie a comunicării 

• a cere și a oferi informaţii 

și sociale; 

 

 

ar / plural la nivel de substantive și adjective; 

 

 

-es?, ¿qué?, ¿cuál /-es?); 

gativ direct: ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿(de) dónde? ¿cuánto/-os/-a/-as?; 
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- Nada.). 

• a cere scuze 

 

 

 

 

• a mulţumi 

 

nte – intuitiv (Te agradezco tu visita.). 

• a da un ordin 

 

 

-a singular şi plural) - forme 

frecvente în comunicare: Ven a la pizarra. / Lee el texto. / Marca la respuesta correcta. 

• a exprima preferinţe 

 

– intuitiv: (A mí) me gusta mucho viajar en avión. / Me 

encantan los coches. / No me interesa el cine comercial...); 

 

a Granada.); 

 que substantiv (Me gusta más el té que el café.); 

fútbol que verlo en televisión.); 

s segundos. 

• a descrie persoane, locuri 

 

 

 

și estar (localizare); 

nipersonale hay; 

lejos, cerca); 

 

• a relata la timpul prezent 

al verbelor active și reflexive regulate și neregulate (verbele cu 

diftongare); perfectul compus (pretérito perfecto de indicativo); 

temprano, mientras; 

a construcţiilor temporale de tipul esta mañana (Esta mañana estoy muy cansada.), 

esta tarde, esta noche, esta semana, este mes (Este mes he trabajado mucho.), este año, en este 

momento, desde hace (Estudio español desde hace cuatro años.), hace + [numeral cardinal] ~ 

minuto(s)/hora(s), hace ~ un momento/un rato (Ha llegado hace cinco minutos. / Ha vuelto 

hace un rato.); 

 

și adversative; 

 utilizarea conjuncţiilor: y, o, pero, que, cuando, porque. 

• a participa la schimburi verbale orale / scrise simple 



 O inițiativă a ARPF Vaslui 

 14 

și formale (Le presento a…), felicitări 

(¡Felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices fiestas!), gestionarea grupului (¿Me 

toca a mí?, ¿Leo?, Empieza tú, etc.), controlul comunicării (Perdona, ¿Puedes repetir?, No 

entiendo, etc.), confirmarea înţelegerii (¿Te refieres a…? Si, así. No, mejor...), exprimarea 

opiniei (A mí me parece que…), descrierea dificultăţilor de învăţare (me cuesta…., me 

siento…, lo más fácil/difícil…, emiterea unor judecăţi de valoare (muy bien, bastante mal, 

regular; demasiado, un poco…); 

-a singular şi plural) - forme 

frecvente în comunicare; 

 

 

 

nitivo). 

 

1.h. Limba spaniolă - clasa a VI-a – normal 

 

Teme recomandate: 

1. Copilul / adolescentul despre sine: abilităţi, exprimarea stărilor sufletești, senzaţii fizice, 

părţile corpului, îmbrăcămintea. 

2. Familia: stare civilă, profesii, locuri de muncă. 

3. Clima și timpul atmosferic 

4. Copilul / adolescentul şi lumea înconjurătoare: locuinţa (încăperi, mobilă, electrocasnice, 

activităţi domestice), strada, mijloace de transport, reguli de circulaţie, protecţia mediului și a 

animalelor. 

5. Elemente de cultură şi civilizaţie: ţări hispanice, persoane celebre, aspecte geografice 

(peisaje și accidente geografice), orase și monumente, tradiţii şi obiceiuri, sărbători 

tradiţionale (Semana Santa, La Tomatina, El Día de la Hispanidad). 

 

Gramatica funcţională (acte de vorbire/ funcţii ale limbii, inclusiv convenţii socio-

culturale) și elemente de construcţie a comunicării 

- a descrie obiceiuri 

frecvente: siempre, nunca, jamás, etc.; locuţiuni adverbiale frecvente: por la mañana, por la 

tarde, por la noche, al mediodía, a la medianoche, desde + [ora], hasta + [ora], etc.; 

și demonstrative (Estos son tus lápices. Los míos 

están en el estuche.); 

 

și de: ir a / venir de (Voy a la escuela. / Vengo de la escuela.). 

- a descrie activităţi 

și reflexive regulate și neregulate; perfectul compus 

(pretérito perfecto de indicativo); perfectul simplu (pretérito indefinido); 

 

o, por qué; 

 

 

 

- a exprima acordul / dezacordul 

dad / no? (Marta es muy simpática, ¿verdad? - Sí, es verdad. 
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și tampoco (Sí, yo también creo que Isabel es muy 

inteligente. / Yo tampoco creo que es el mejor coche.); 

ț afirmativ și negativ (Sí, para mí 

también es la mejor película que han hecho.). 

- a relata activităţi simple la trecut 

regulate și neregulate (ser, estar, ir, tener, hacer, querer, saber, poder); imperfectul verbelor 

regulate și neregulate (ser, ir, ver); 

pasado, el año pasado, el siglo pasado, en + [anul] (Eva nació en 1963.); 

Hace dos 

días participé en…); 

 

 

- a dialoga pe teme cunoscute 

oțesc transmiterea unui obiect 

(ten – tenga), a formulelor de rămas bun (recuerdos – saludos - abrazos a…), a formulelor 

desiderative (Buen viaje, Felices vacaciones, Buen provecho, Que aproveches...), a 

structurilor de exprimare a cunoștințelor și abilităților (sé dónde / cómo / cuándo…, conozco 

su casa / sé / puedo nadar); 

 

infinitivo, ir a + infinitivo; 

OD (utilizare intuitivă – le,lo, la, los, las); 

ejemplo, sin embargo, etc.; 

 

și locuţiuni conjuncţionale e (español e inglés), u (uno u otro), como, así que, por 

eso, es que, etc. 

- a face invitaţii 

 

 

Te invito a tomar algo.); 

 

media a cenar?). 

- a relata activităţi simple la timpul viitor 

ii verbale aferente: ir a + infinitivo (Este año no vamos a ir a la playa.); 

(Esta tarde voy a salir con unos amigos.); 

ecvente: mañana, luego, pronto, después, más 

tarde, próximamente, etc. 

- a compara 

hermano / menos alto que su padre.); 

rativ / superlativ: mejor, peor, mayor, menor; 
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Model de structură a subiectelor (pentru toate limbile moderne) 

 

Clasa a V-a - normal 

 

I. Înțelegerea textului scris / 25p  

ÎNŢELEGERE DE TEXT / 100-150 cuvinte  

Exemple de documente / texte suport:  

 

1. texte informative scurte și simple cu titlu și / 

sau imagini;  

 

2. mesaje simple;  

 

3. cărți poștale / vederi;  

 

4. e-mailuri;  

 

5. anunțuri simple;  

 

EXPRIMARE SCRISĂ / 50-80 cuvinte  

 

1. E-mailuri / scrisori;  

 

2. Cărți poștale.  

 

3. Dialoguri tematice 

 

 

Tipuri de itemi: 

întrebări cu răspuns deschis 

exerciţii cu alegere multiplă 

exerciţii de tip adevărat/fals 

exerciţii de identificare a intrusului 

 

II. Structuri lingvistice / 25p 

3 exerciții care să vizeze lexicul, gramatica şi/sau o funcție comunicativă, de tipul: 

- exerciţii de alcătuire de propoziţii; 

- exerciţii de reformulare a unor structuri gramaticale; 

- exerciţii de completare a spaţiilor libere cu cuvinte din textul dat; 

- exerciţii de corespondenţă  

 

III. Exprimare scrisă / 50p 

 

NOTĂ: La Înțelegerea textului scris și Structuri lingvistice se respectă cerințele din CECRL și 

din Referențial pentru nivelul A1. Exprimarea scrisă va respecta cerințele din aceleași 

documente pentru nivelul A1 . 
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Clasa a VI-a - normal 

 

I. Înțelegerea textului scris / 25p  

ÎNŢELEGERE DE TEXT / 150-200 cuvinte  

Exemple de documente / texte suport:  

 

1. texte informative scurte și simple cu titlu și / 

sau imagini;  

 

2. mesaje simple;  

 

3. cărți poștale / vederi;  

 

4. e-mailuri;  

 

5. anunțuri simple;  

 

6. benzi desenate. 

 

EXPRIMARE SCRISĂ / 80-100 

cuvinte  

 

1. E-mailuri / scrisori;  

 

2. Cărți poștale.  

 

3. Dialoguri tematice 

 

 

 

Tipuri de itemi: 

întrebări cu răspuns deschis 

exerciţii cu alegere multiplă 

exerciţii de tip adevărat/fals 

exerciţii de identificare a intrusului 

exerciţii de completare (un cuvânt/propoziţie) 

 

II. Structuri lingvistice / 25p 

3 exerciții care să vizeze lexicul, gramatica şi/sau o funcție comunicativă, de tipul: 

- exerciţii de alcătuire de propoziţii; 

- exerciţii de reformulare a unor structuri gramaticale; 

- exerciţii de completare a spaţiilor libere cu cuvinte din textul dat; 

- exerciţii de corespondenţă  

- exerciţii de completare a spaţiilor libere cu cuvinte din textul dat; 

- exerciţii de corespondenţă la nivel de relaţii semantice (antonime şi sinonime) 

 

III. Exprimare scrisă / 50p 

 

NOTĂ: La Înțelegerea textului scris și Structuri lingvistice se respectă cerințele din CECRL și 

din Referențial pentru nivelul A1-A1+. Exprimarea scrisă va respecta cerințele din aceleași 

documente pentru nivelul A1-A1+ . 
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Clasa a V-a - intensiv 

 

I. Înțelegerea textului scris / 20 p  

ÎNŢELEGERE DE TEXT / 150-200 cuvinte  

Exemple de documente / texte suport:  

 

1. texte informative scurte și simple cu titlu și / 

sau imagini;  

 

2. mesaje simple;  

 

3. cărți poștale / vederi;  

 

4. e-mailuri;  

 

5. anunțuri simple;  

 

6. benzi desenate. 

 

EXPRIMARE SCRISĂ / 80-100 

cuvinte  

 

1. E-mailuri / scrisori;  

 

2. Cărți poștale.  

 

3. Dialoguri tematice 

 

 

 

Tipuri de itemi: 

întrebări cu răspuns deschis 

exerciţii cu alegere multiplă 

exerciţii de tip adevărat/fals 

exerciţii de identificare a intrusului 

exerciţii de completare (un cuvânt/propoziţie) 

 

II. Structuri lingvistice / 30p 

3 exerciții care să vizeze lexicul, gramatica şi/sau o funcție comunicativă, de tipul: 

- exerciţii de alcătuire de propoziţii; 

- exerciţii de reformulare a unor structuri gramaticale; 

- exerciţii de completare a spaţiilor libere cu cuvinte din textul dat; 

- exerciţii de corespondenţă  

- exerciţii de completare a spaţiilor libere cu cuvinte din textul dat; 

- exerciţii de corespondenţă la nivel de relaţii semantice (antonime şi sinonime) 

 

Un exerciţiu de traducere de propoziţii din română în limba modernă (maximum 5 

propoziţii simple cu folosirea vocabularului studiat şi a chestiunilor de gramatică parcurse, 

conform programei). 

 

III. Exprimare scrisă / 50p 

 

NOTĂ: La Înțelegerea textului scris și Structuri lingvistice se respectă cerințele din CECRL și 

din Referențial pentru nivelul A1-A1+. Exprimarea scrisă va respecta cerințele din aceleași 

documente pentru nivelul A1-A1+ . 
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Clasa a VI-a - intensiv 

 

I. Înțelegerea textului scris / 20p  

ÎNŢELEGERE DE TEXT / 200-220 cuvinte  

Exemple de documente / texte suport:  

 

1. texte informative cu titlu și / sau imagini;  

 

2. mesaje;  

 

3. cărți poștale / vederi;  

 

4. e-mailuri;  

 

5. anunțuri;  

 

6. benzi desenate. 

 

7. scurte fragmente de opere de ficţiune, 

eventual texte adaptate 

 

EXPRIMARE SCRISĂ / 100-150 

cuvinte  

 

1. E-mailuri / scrisori;  

 

2. Cărți poștale.  

 

3. Dialoguri tematice 

 

 

 

Tipuri de itemi: 

întrebări cu răspuns deschis 

exerciţii cu alegere multiplă 

exerciţii de tip adevărat/fals 

exerciţii de identificare a intrusului 

exerciţii de completare (un cuvânt/propoziţie) 

 

II. Structuri lingvistice / 25p 

3 exerciții care să vizeze lexicul, gramatica şi/sau o funcție comunicativă, de tipul: 

- exerciţii de alcătuire de propoziţii; 

- exerciţii de reformulare a unor structuri gramaticale; 

- exerciţii de identificare / utilizare a relaţiilor semantice (sinonime/ antonime/ omonime, 

familii de cuvinte); 

- exerciţii de completare a spaţiilor libere cu cuvinte din textul dat; 

- exerciţii de corespondenţă  

- exerciţii de completare a spaţiilor libere cu cuvinte din textul dat; 

- exerciţii de corespondenţă la nivel de relaţii semantice (antonime şi sinonime) 

 

Un exerciţiu de traducere de propoziţii din română în limba modernă (maximum 5 

propoziţii cu folosirea vocabularului studiat şi a chestiunilor de gramatică parcurse, conform 

programei). 

 

III. Exprimare scrisă / 50p 

NOTĂ: La Înțelegerea textului scris și Structuri lingvistice se respectă cerințele din CECRL și 

din Referențial pentru nivelul A1+. Exprimarea scrisă va respecta cerințele din aceleași 

documente pentru nivelul A1+ . 


