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GRAFICUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  

A TESTULUI DE COMPETENŢE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN 

CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE 

CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, AN ȘCOLAR 2022-2023 

 

 

DATĂ/TERMEN EVENIMENTUL 

30 mai-02 iunie 

2022 

Înscrierea* candidaților pentru testul de competenţe lingvistice 
pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei 
limbi moderne 
Depunerea** cererii și a documentelor necesare pentru 
recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor 
lingvistice în limbi străine cu testul de competenţe lingvistice pentru 
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi 
moderne  
*Pentru candidații care optează să continue studiile gimnaziale în 
unitatea de învățământ de proveniență, înscrierea se face, pe bază de 
cerere scrisă, la această unitate. 
Pentru candidații care optează să continue studiile gimnaziale în altă 
unitate de învățământ decât cea de proveniență, înscrierea se face, pe 
bază de cerere scrisă, la unitatea la care aceștia doresc să studieze 
începând cu clasa a V-a. 
** Pentru candidații care optează să continue studiile gimnaziale în 
unitatea de învățământ de proveniență, depunerea cererii și a 
documentelor necesare pentru recunoașterea și echivalarea 
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională 
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul 
de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program 
intensiv de studiu al unei limbi moderne se face la această unitate. 
Pentru candidații care optează să continue studiile gimnaziale în altă 
unitate de învățământ decât cea de proveniență, depunerea cererii și 
a documentelor necesare pentru recunoașterea și echivalarea 
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională 
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul 
de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program 
intensiv de studiu al unei limbi moderne se face la unitatea la care 
aceștia doresc să studieze începând cu clasa a V-a. 

3 iunie Recunoașterea și echivalarea* rezultatelor obținute la examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor 
lingvistice în limbi străine cu testul de competenţe lingvistice pentru 
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi 
moderne 
* Recunoașterea și echivalarea se face numai dacă numărul total al 
elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a 
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unei limbi de circulaţie internaţională este mai mic sau egal cu 
numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase. În cazul în care 
numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în 
regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare 
decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii 
susţin testul de competenţe lingvistice pentru limba modernă 
respectivă. 

6 iunie Susținerea* testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în 

clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii franceze, în 

unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul 

*Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în 

toate unitățile de învățământ gimnazial de stat și particular din 

Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program 

intensiv de predare a limbii franceze în planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2022-2023. 

7 iunie Susținerea* testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în 

clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii italiene, în 

unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul 

*Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în 

toate unităţile de învăţământ gimnazial de stat și particular din 

Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program 

intensiv de predare a limbii italiene în planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2022-2023. 

8 iunie Susținerea* testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în 

clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii spaniole, în 

unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul 

*Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în 

toate unităţile de învăţământ gimnazial de stat și particular din 

Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program 

intensiv de predare a limbii spaniole în planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2022-2023. 

9 iunie Susținerea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în 

clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, în 

unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul 

*Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în 

toate unităţile de învăţământ gimnazial de stat și particular din 

Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program 

intensiv de predare a limbii engleze în planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2022-2023. 

10 iunie Susținerea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în 

clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii germane 

moderne, în unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul 

*Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în 
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toate unităţile de învăţământ gimnazial de stat și particular din 

Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program 

intensiv de predare a limbii germane moderne în planul de 

școlarizare pentru anul școlar 2022-2023. 

15 iunie Afișarea rezultatelor inițiale la testul de competenţe lingvistice pentru 

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

moderne de circulație internațională 

Depunerea contestațiilor la proba scrisă a testului de competenţe 

lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de 

studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, la unitatea 

de învățământ în care elevul a susținut testul 

16 iunie Rezolvarea contestațiilor 

17 iunie Afișarea rezultatelor finale la testul de competenţe lingvistice pentru 

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

moderne de circulație internațională 

 

 

 

 

 

 

Comisia municipiului Bucureşti de organizare şi evaluare a testului de competenţe 

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

moderne de circulaţie internaţională 
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                                                         Inspector școlar, 
                                                                                                                                                  MARIA BUJAN 
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