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ORDIN 

privind 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 anul școlar 2019 - 2020 

Având în vedere: 

- prevederile art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile  art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de 

învăţământ, cu modificările ulterioare, 

- prevederile art. 10 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind 

declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări 

prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările 

ulterioare  

- prevederile art. 34 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale 

nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, 

 

       ministrul educației și cercetării  emite prezentul ordin. 

Art. 1. - (1) În anul școlar 2019-2020, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) și 

art. 9 alin. (3) din Anexa, respectiv de la prevederile din Anexa 2 la Ordinul ministrului 

educației naționale nr. 4497/2017 privind Regulamentul – cadru de organizare şi  

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

unităţile de învăţământ preuniversitar, testul de competențe lingvistice pentru admiterea 

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

internațională se organizează și se desfășoară conform prevederilor alineatelor (2) și 

(3).  
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(2) Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program 

intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională constă într-o 

probă scrisă, cu durata de 50 minute. 

(3) Procedurile privind 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 se elaborează la nivelul unității de învățământ și sunt 

avizate de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.  

 

Art. 2. -  Celelalte prevederi ale O.M.E.N nr. 4497/2017 privind  Regulamentul – cadru de 

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

bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar rămân nemodificate.  

Art. 3. - Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Minorități și 

Relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ 

duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.    

 

 

 

Ministrul educației și cercetării, 

 

Cristina Monica Anisie 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 4 iunie 2020.                                                                                

Nr. 4461. 
 

 

 

 

 

 


