
CALENDAR ÎNSCRIERE ȘI EXAMEN ÎN CLASA A-V-A 

 

Perioada de înscriere în clasa a V-a, an școlar 2020-2021 

04.05.2020- 08.06.2020 

Examen în clasa a-V-a 

Vineri, 26.06.2020 -Limba engleză, 

 proba scrisă ora 9.00 

 Rezultatele vor fi afișate în aceeași zi, ora 14.00. 

 Contestațiile se vor depune între orele 14.00-15.00,  

 Afișarea rezultatelor după contestații- sâmbătă, 27 iunie, ora 12.00. 

Notă! 
 

a) În cazul în care numărul candidaților admiși la Testul de aptitudini și cunoștințe al limbii 

engleze  este egal cu numărul maxim de locuri (30), toți candidații sunt înscriși în clasa a V- a, în 

anul școlar 2020-2021.  

b) În cazul în care numărul candidaților  admiși este mai mic decât numărul de locuri (30), toți 

candidații admiși la Testul de aptitudini și cunoștințe al limbii engleze  sunt înscriși în clasa a V-a, 

în anul școlar 2020-2021. Pentru completarea numărului de elevi se va organiza o nouă sesiune de 

înscriere/ testare până la începerea anului școlar.  

c) În cazul în care numărul candidaților admiși este mai mare decât numărul de locuri se 

organizează un Test de evaluare a cunoștințelor la Limba română și Matematică  

 

Luni, 29.06.2020- Limba si literatura română și Matematică, ora 9.00,  

Afișare rezultate 

     Marți, 30.06.2020, ora 9.00 

Depunerea contestațiilor 

    Marți, 30.06.2020, intre 10.00-11.00,  

Afișare rezultate finale după contestații 

   Miercuri: 01.07.2020, ora 9.00 



Manualele pentru examenul de limba engleză intensiv-toate manualele aprobate de 

Ministerul Educației și Cercetării. 

 

 Conform prevederilor Art. 139 (a1.d, 6 a,d, 7) din Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCȘ 5079/2016: 

„Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei 

limbi de circulație internațională au susținut examene de competență lingvistică într-o 

limbă de circulație internațională și au obținut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt 

admiși fără a mai susține proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă, 

numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau 

egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi 

de circulație internațională. În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru 

clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională este mai mare 

decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toți elevii susțin examenul pentru 

evaluarea nivelului de cunoștințe a limbii respective.” 

 

 Pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere 

internațională, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului depune la secretariatul 

unității de învățământ o cerere scrisă și prezintă certificatul/diploma obținută, în original, în 

perioada 02.06.2020-08.06.2020. 

 

 Proba de Limba si literatura română și Matematică constituie un singur examen. Elevii vor 

avea subiecte pentru proba de Limba romana și Matematică și vor lucra pe coli de examen 

diferite, una pentru Limba română și alta pentru Matematică.  Proba durează 90 minute.  

Vor primi note distinctive pentru cele două discipline. 

*Vor fi exceptate conținuturile corespunzătoare semestrului II, la Limba engleză, Limba  

română, Matematică 

 

MULT SUCCES! 


