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ÎNSCRIEREA  PENTRU ADMITEREA LA CLASA A V A  

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

I. PLAN DE ȘCOLARIZARE: 4 CLASE – 120 LOCURI  REPARTIZATE 
ASTFEL: 

1 CLASĂ INTENSIV ENGLEZĂ - 30 LOCURI 

1 CLASĂ INTENSIV GERMANĂ - 30 LOCURI 

2 CLASE - 60 LOCURI 

 

II. ADMITEREA LA CLASELE DE INTENSIV SE VA FACE CONFORM 
ORDINULUI PRIVIND REGULAMENTUL - CADRU DE ORGANIZARE ȘI 
FUNCȚIONARE A CLASELOR CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE 
ÎN REGIM INTENSIV, RESPECTIV BILINGV ÎN UNITĂȚILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR NR.4797/31.08.2017 

 

TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA LA CLASA A V A 
INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ/LIMBA GERMANĂ, SE VA SUSȚINE SÂMBĂTĂ, 27 
IUNIE 2020 ORA 9,00 

Sâmbătă, 27 iunie 2020 ora 9,00, se va susține testul de competențe lingvistice pentru 
admiterea la clasa a V a intensive limba engleză/limba germană. 

 Proba scrisă durează 50 minute de la 9,00 la 09,50 și constă în redactarea unui text de  
50–75 cuvinte pe o temă dată și demonstrează, atât capacitatea de exprimare în scris, cât și 
însușirea principalelor funcții comunicative/acte de limbaj, conform standardelor curriculare de 
performanță, prevăzute de programa școlară pentru clasele a III-a şi a IV-a, în vigoare. 

Intrarea elevilor în clasă, se face în intervalul 8,00-8,30, respectând distanțarea fizică, cu 
carnetul de elevși pix cu pasta sau stilou cu cerneală albastră (fără friction) astfel: 

 la ora 8,00 – elevii înscriși la lb. germană de la A la E 
 la ora 8,05 – elevii înscriși la lb. germană de la F la Z 
 la ora 8,10 – elevii înscriși la lb. engleză de la A la D 



 la ora 8,15 – elevii înscriși la lb. engleză de la E la M 
 la ora 8,20 – elevii înscriși la lb. engleză de la N la R 
 la ora 8,25 – elevii înscriși la lb. engleză de la S la V 

Se intră pe la intrarea elevilor, se va lua temperatura, se vor distribui măști, iar elevii vor 
merge în sălile de clasă pe la scara elevilor și vor părăsi școala pe scara profesorilor, ieșirea din 
fața cabinetului directorului. 

 Rezultatele se vor afișa după ora 16. 

Contestațiile se pot depune luni 28.06.2020 pe adresa de mail 
sc29mviteazul@gmail.com în intervalul orar  08,00-12,00. 

Rezultatele finale se vor afișa marți 29.06.2020 ora 16. 

  

 


