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INTRARE / IESIRE NR. 5 4 ~ 1 
În atenţia doamnei/ domnului director 

Ref. : Precizări privind organizarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea 
În clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie 

internaţională 

1.În vederea admiterii în clasa a V -a cu predare a unei limbi moderne în regim 

intensiv pentru anul şcolar 2021-2022, perioada de organizare, desfăşurare şi susţinere a 

probelor scrise este 28 iunie-16 iulie 2021 sau 12 iulie-23 iulie 2021. 

2.Susţinerea probelor de admitere în clasa a Va pentru anul şcolar 2021-2022, în 

vederea realizării noilor formaţiuni de studiu, se realizează la nivelul la nivelul unităţilor de 

învăţămârnnt care organizează aceste testări, cu respectarea prevederilor legale din Adresa 

Ministerului Educaţiei cu nr. 2555/DG!P/27.04.202, ataşată la prezenta. 

3.Conform Ordinului M.E. nr. 36911 19 aprilie 2021 pentru completarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi 

modern în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4797/2027, organizarea testului de 

competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V -a cu program intensiv de studiu al unei 

limbi moderne de circulaţie internaţională constă Într-o probă scrisă cu durata de 50 de 

minute. 

4.Având în vedere prevederile art. 9 (4), (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale 

nr. 479712027, unităţile de învăţământ care organizează testul de competenţe lingvistice la 

clasa a V -a vor transmite la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov graficul desfăşurării acestuia 

Prof. STOICA Adrina 

Inspector şcolar, 

Prof. IONESCU Ioana 

~ 
Calea 13 Septembrie, nr 209, 

Sector 5, 050722, Bucureşti 
Tel: +40 (0)21-3173650 
Fax: +40 (0)21-3173654 

Email : secretariat@isjilfov.ro 
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Către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean . . .1 al Municipiului Bucureşti 

în atenţia 
Doamnei/Domnului Inspector Şcolar General 

Ref.: Susţinerea unor probe de admitere in clasa a V-a 
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INTRARE / IESIRE NR. 5/4 5 

Tn vederea admiterii in clasa a V-a pentru anul şcolar 2021 -2022, perioada de 
organizare, desfăşurare şi susţinere a probelor scrise/ practice este 28 iunie - 16 Iulie 2021 
sau 12 iulie -23 iulie 2021 . 

Susţinerea probelor de admitere în clasa a V -a pentru anul şcolar 2021 -2022, în vederea 
realizării noilor formaţiuni de studiu, se realizează la nivelul unităţilor de învăţământ care 
organizează aceste testări, cu respectarea următoarelor prevederi legate, în vigoare: 

-
art.42 alin. (1) şi alin. (3), lit.b şi art.68 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 112011, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
art.128 alin. (1) lit. d) şi aUn (6) din Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a 
unltt1ţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 544712020, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
art.6, art.7, art.B alin.(1) şi art.9 alin.(1) - alin.(4) din O.M.E.N nr. 4797/2017 privind 
Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi 
moderne în regim intensiv, respectiv bilingv fn unităţile de învăţământ preunlversftar; 
O.M.E. nr. 369112021 pentru completarea Regulamentului - cadru de organizare şi 
funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv 
bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale nr. 4797/2017; 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de 
artă, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5569/2011; 
art.4 alin. (1 ), art. 5, art. 7 alin . (1) şi art. 34 alin . (2) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţHor de învăţământ cu program sportiv integrat, aprobat prin 
O.M.E.C.T.S. nr. 5568/2011 ; 
art.42 din Legea nr.SS/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVJD-19, cu modificările ~i comptetărite ulterioare; 
Hotărârea nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COV/D-19, cu 
modificările ulterioare. 
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Probele de admitere în clasa a V-a se organizează şi se desfăşoară cu respectarea şi 
aplicarea normelor igienice-sanitare şi de siguranţă/securitate, în vigoare, pentru 
prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, pentru toţi candidaţii şi toate 
cadrele didactice care participă La acest proces. . 

)> În vederea constituirii formaţiunilor de studiu pentru clasa a V-a cu program intensiv 
de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională, admiterea elevilor 
presupune promovarea testului de competenţe lingvistice, care constă într-o probă 
scrisă, conform prevederilor O.M.E. nr.369112021 pentru completarea Regulamentului
cadru drii organizare şi funcţionare a claselor cu prri!dare a unei limbi moderne în regim 
intensiv, respectiv bilingv fn unltliţile de învl/ţllmdnt preuniversitar, aprobat prin 
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4797/2017. 

)> În vederea constituirii formaţiunilor de studiu pentru clasa a V-a, învăţământ 
vocaţional, profil sportiv, admiterea elevilor este condiţionată de promovarea probelor 
specifice de aptitudini. 

• Probele se susţin în conformitate cu Regulamentul/ procedura operaţională 
privind organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini sportive privind 
constituirea formaţiunilor de studiu pentru clasa a V-a, învăţământ vocaţional, 
profil sportiv, elaborat/ e la nivelul unităţii de învăţământ care organizează 
admiterea, avizat/avizată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului 
Bucureşti. 

• Structura probelor de aptitudini sportive (probele şi normele de evaluare) privind 
constituirea formaţiunilor de studiu pentru clasa a V-a se elaborează de către 
cadrele didactice din unitatea de învăţământ care organizează admiterea, 
ţinându-se cont de faptul că susţinerea probelor se face individual, fără partener 
sau adversar. 

• Probele de aptitudini sportive vor fi aplicate numai după ce au fost avizate de 
către inspectorul şcolar cu atribuţii în specialitatea educaţie fizica şi sport. 

);> Tn vederea constituirii formaţiunilor de studiu pentru clasa a V-a, învăţământ de artă, 
înscrierea elevilor se poate efectua numai pe baza testării aptitudinilor specifice. 

• Probele de aptitudini se evaluează de către comisii de specialitate constituite din 
profesori calificaţi din unitatea de învăţământ care organizează testarea, numite 
prin decizie a conducerii unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar. 

Director general, 

~A 
Director, 

Corina CEAMĂ 

~· 

p 2 

Manuela-Delia ANGHEL Â ~ ~ , ~hctori, 
Sorin GIURUMESCU "'v"\)6/ 

1\ 

1J f1J ·_ --Rodica-Diana CHERCIU ~ _ 

/~ 
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Avand lr\ v~dere prevederile; 
- art. 94 alin. (2) IILs) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şl completările ulterioare; 
- art. 42 din Legea·nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemlel de COVID"19, 

cu. modificările şi completi!rile ulterioare; 
- Hotâ(ârfl Guvernului nr. 293/2021. privind prelungirea stării de alertă pE~. teritoriul Româniellncepând cu data da 

14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
p!!ndemfei de C0VID"1 9,.cu modrticărîle şi completarlle ulterioare; 

-ari. 128 alin. (1) li!. d) ~~alin. ($)Jit, c) din Regulamentul-cadru d!ll organizare şi fU11cţlonare a unltă~lor de învăţământ 
preul11\tersilar. aprobat prin Ordinul mlrltstrului educaţiei ŞI cercetări[ nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

in temeiul prevederilor ari. 13. alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 36912021 privind organizarea şi funcţionarea 
Mh11sterulul Educaţiei, 

ministrul educaţiei emite prezentul orclin, 

Arl.l. -Regulamentul-cadru de organizare. şi funcţionare a 
claselor o.u predarE! a unei limbi moderne in regim intensiv. 
respectiv bilingv in unităţile de .învăţământ preuniversltar, 
aprobat prin Ordinul mlnlslrulul educaţiei naţionale 

nr. 4,7;97/2017, pul:llicat In Monitorul OtlcillLaiRomănlei, Parte;~ 1. 
nt, 7&9 din ·22 septembrie 2011; se completeazll după cum 
urmează: 

- La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou 
allneat,.alllleaful (3), cu urmîltorl!l cuprins: 

,.(3)inanulşoolar20~20h prin.d~rogare deJa prevederile 
alin. {2); pro()edura prlllihd organizarea '1 desfăşurareate.stulul 
de eompetenţe lingvistica pentru .admiterea în clas-a a V·a cu 
program inleosfy de studiu al utJeillmbl moderne de cir<JUiaţle 
lnterna\lonli!!ă se ela(.)orea:ză ill nivelul. tll1ităJii d<! !nv>lţlimânt 
care. organizează testul de .. comp!i!tenţe lifl)lvisllce pentru 
adltlţler~a Tn cla.sa a V'a CI) program Intensiv de. stud!tJ al unei 

limbi moderne de clrculaţîe internaţională .şi este avlz<>tii de 
inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureştî," 

•A.~.' .. !'· 7 .~r:lr\J<l~t<>g~re;d~J~'Ilf~~~~~~~~.?~.~~!~[\;ff(a 
Regulame~tul'e<!dru d~ ~rganlzar~ ~~ fon~tloo~~"' tl~~eli:Jr cu 
pred.are'a~ne)Jlmbl.modeme'lnrl'lglm;lhtensl)l.rşspectfll.bllf!lgv 
ihunllăllle.df!if\văl!lmâ!ltpreunN'!i"Sitar{.aprg6aţp!)II.QrdiiJul 
r)llt\lsm.JIQie(jţjClllfefha\lo.(:lal!l;ll_r,_~;{~7/@17&P,ei.Jlril;ar\ul;şcgtar 

?:~~~~B1J·l~~!~l?~f9c'!W~Ui!Q!~,I!~~~~~~~~ ~·~?t':lt ~??Jil~f,lla 
1? 5la~~•"• ~?'' c,\l···~~ogr;~t!l.;inl~~~%d~;,stMlg'~\ 1\0~[Jl~Jll 
mO!.(eiTieide) flrblllaţle ;_ln_lf!rnaţlor;a)ă conslîl!nlrfo•prot!!i l!ilciiiă, 
W (lurlllii d!i ·. 5(1. de mltnlla. 

Ari. III. - Direcţia generală Jnvăţlimânt preunlversltar, 
Direcţia generală minarllăli şi relaţja cu Parlamentul, 
Inspectoratele şcolare şi conducerii~ unităţilor de lnvăţământ 
duc la Indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Ari. IV. - Prezentul ordin se publică Tn Monlto.rul onclal al 
României, Partea 1. 

p. Ministrul educaţiei, 
Gig&IParaschlv, 
secretar de stat 

Bucureşti, 19 aprilie 2021. 
Nr. 3.691. 
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