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CALENDARUL DESFĂȘURĂRII TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU 

ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE 

Anul școlar 2021-2022 

 

 Conform „Procedurii operaționale privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în clasa a V-a cu program 

intensiv de predare a limbii engleze, clasă ce va funcționa în anul şcolar 2021-2022 nr. 2150 / 07.06.2021, testul de 

competență lingvistică se va desfășura după cum urmează: 

 

• 14.06 - 24.06.2021, ora 10.00            Depunerea cererilor de înscriere 

• 24.06.2021, ora 11:00 – 25.06.2021, ora 10:00  Depunerea solicitărilor de recunoaștere și  echivalare a 

rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională și a documentelor pentru echivalare 

• 25.06.2021, după ora 10:00    Întrunirea comisiei de recunoaștere și echivalare 

• 25.06.2021, ora 14:00    Afișarea listei cu rezultatele echivalării 

• 28.06.2021, ora 09.00-09.50    Proba scrisă 

• 29.06.2021, ora 09.00       Afişarea rezultatelor înainte de contestații 

• 29.06.2021, ora 09.00 - 30.06.2021, ora 09.00  Depunerea contestațiilor 

• 30.06.2021, după ora 09.00     Soluționarea contestațiilor 

• 30.06.2021, ora 14.00     Afişarea rezultatelor finale 

 

 

I. Criteriu minim de admitere: 

Nota minimă de admitere obținută la testul de aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu 

program intensiv de predare a limbii engleze este 6 (șase), conform hotărârii Consiliului de Administrație din 

08.06.2021, în baza Precizărilor M.E.N. privind studiul limbilor moderne în regim intensiv și bilingv nr. 37471 / 

12.09.2019. 

II. Criterii de departajare: 

În cazul în care pe ultimul loc admisibil se află mai mulţi elevi cu punctaj egal, se vor aplica criteriile de 

departajare, în ordine, după cum urmează: 

1. Punctajul obținut pentru utilizarea corectă a structurilor gramaticale (descriptor de evaluare 4); 

2. Punctajul obținut pentru însușirea corectă a funcțiilor comunicative / acte de limbaj (descriptor de 

evaluare 3); 
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