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CALENDARUL 

ADMITERII ÎN CLASA a V-a, intensiv limba engleză, 

an școlar 2020-2021 

 

30 LOCURI 
Conform prevederilor art. 14, cap. II din Regulamentul claselor cu program intensiv de studiu a unei 

limbi moderne de circulație internațională și al claselor cu program bilingv (OM nr. 5166/1988)  

„înscrierea în clasa a V-a se face pe baza susținerii unui test de aptitudini și cunoștințe la limba 

modernă (scris și oral)”.  

1. ZIUA PORȚILOR DESCHISE – 25 APRILIE 2020, ORA: 10,00 
 Perioada de înscriere a candidaților: 14 mai – 5 iunie 2020 (în zilele lucrătoare) 

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

moderne de circulaţie internaţională, au promovat examene de competenţă lingvistică într-o limbă de 

circulaţie internaţională, la un nivel de competenţă egal sau superior nivelului A1 din CECRL, sunt 

admişi fără a mai susţine proba de competenţe lingvistice la limba modernă, numai dacă numărul total al 

elevilor care optează pentru acest tip de clase este egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu 

predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. 

 

Candidații care  au obținut o diplomă / certificat la un nivel de competenţă egal sau superior nivelului 

A1 din CECRL, vor depune separat, o cerere de echivalare și diploma / certificatul legalizat, la 

secretariatul unității odată cu cererea de înscriere; 

 

2. În cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de locuri aprobate, țoți elevii susțin 

testul pentru evaluarea nivelului de competență lingvistică la limba engleză (art. 7 din OMEN nr. 

4797/31.08.2017) și un test interdisciplinar la limba română și matematică (ROFUIP art. 139/6/(a)); 

Testul limba engleză:  sâmbătă 13 iunie 2020 
- ora 9,00-10,00 – probă scrisă; 

- ora 11,00 – probă orală. 

Testul interdisciplinar la limba română și la matematică:  
Duminică 14 iunie 2020, orele 9,00 – 10,30- scris; 

 

3. Afișarea rezultatelor finale ( limba engleză, test interdisciplinar). 

 14 iunie 2020 

4. Depunerea contestațiilor: timp de 4 ore de la afișarea rezultatelor. 

5. Depunerea cererilor de înscriere în clasa a V – a, a elevilor declarați admiși,  la Liceul Teoretic 

,,Grigore Moisil”, 15 iunie 2020 – 19 iunie 2020 

ACTE NECESARE: 
Cerere de înscriere; 

Cerere echivalare pentru cine deține diplomă/certificat de competență lingvistică A1 sau superior și 

diploma/certificatul în xerocopie și original pentru legalizare; 
Xerocopie certificat de naștere elev; xerocopie carte de identitate părinți / tutori/ reprezentanți legali 

ai copilului. 
Mai multe informații :   0240 / 533541 

Director, 

Camelia IVANOV 


