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În atenția 

 Părinților elevilor claselor a IV-a;  

 Profesorilor pentru învățământ primar ai claselor a IV-a 

 

 

Referitor la admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne de 

circulație internațională, în speță limba engleză, vă comunicăm că aceasta este reglementată de 

OMEN nr. 4797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare 

a unei limbi moderne în regim intensiv sau bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar și OME 

nr. 3609/20.04.2022 pentru modificarea și completarea anexei la OMEN nr. 4797/2017, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411/29.04.2022.  

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă transmitem un extras din ordinele menționate 

anterior:  

Art. 6 (1) În unitățile de învățământ preuniversitar în care se organizează clase cu predare 

a unei limbi moderne în regim intensiv, înscrierea se face pe baza opțiunilor exprimate, în scris, de 

către candidați / părinții / tutorii legal instituiți ai elevilor.  

  (2) În învățământul gimnazial, în cazul în care numărul opțiunilor este mai mare 

decât numărul de locuri alocate prin planul de școlarizare, se organizează un test / o probă de 

competență lingvistică conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.  

  (3) Testarea / Proba se organizează la nivelul unității de învățământ preuniversitar / 

al Inspectoratului Școlar al Muncipiului București.  

Conform prevederilor art. 61(3), Comisia municipiului București de organizare și evaluare a 

testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al 

unei limbi moderne de circulație internațională:  

- elaborează procedura de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice 

pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de 

circulație internațională;  

- stabilește graficul de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație 

internațională;  

- elaborează subiectele și baremele de evaluare și de notare pentru testul de competențe 

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

moderne de circulație internațională, în baza structurii prevăzute în Anexa nr. 2;  
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- monitorizează organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație 

internațională în unitățile de învățământ care organizează testul de competențe 

lingvistice.   

 

Art. 7 Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei 

limbi de circulație internațională, au promovat examene de competență lingvistică într-o 

limbă de circulație internațională, la un nivel egal sau superior nivelului A1 din CECRL, sunt 

admiși fără a mai suține proba de competențe lingvistice la limba modernă respectivă, 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 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 testul pentru evaluarea nivelului de 

competență lingvistică.  

 

 

 Conducerea unității de învățământ 

 


