MINISTERUL EDUCAȚIEI

Constituirea unor formațiuni de studiu la nivelul clasei a V-a
În vederea constituirii formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a ( cu program sportiv, cu program
intensiv de studiu al unei limbi străine, învățământ de artă sau pentru unităţile de învăţământ care nu au
clase de învăţământ primar, iar numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul
locurilor oferite) susținerea probelor se realizează la nivelul unităților de învățământ care
organizează formațiunile de studiu, cu respectarea următoarelor prevederi legale:
-

Art.42 alin (1) și alin.(3), lit.b și art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările
și completările ulterioare;
Art. 139 alin. 1, litera d), alin.(6) și art.128 din Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/2020 :

(1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: [...] ”examinări/testări organizate în vederea
înscrierii elevilor în clasa pregătitoare/, respectiv în clasa a V-a.
(6) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în următoarele
situaţii:
a) pentru unităţile de învăţământ care nu au clase de învăţământ primar, iar numărul cererilor de
înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite *;
- Art.6, art.7 art.8 și art.9 din OMEN nr.4797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a claselor cu predare a unei limbi modern în regim intensiv, completat de OME nr.
3691/2021;
- Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, aprobat
prin OMECTS nr. 5569/2011
- Regulamentul privind organizarea și funcționarea unităților de învățământcu program sportiv
integrat, aprobat prin OMECTS nr. 5568/2011
- Art.42 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr.293/10.03.2021privind prelungirea stării de aleră pe teritoriul României începând
cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.
- Adresa ME Nr. 2555/DGIP/27.04.2021 privind susținerea unor probe de admitere în clasa a V-a.

Înscrierile se fac la secretariatele unitățile școlare respective sau online.
Testarea elevilor înscriși la clase pentru care numărul cererilor depășește numărul de
locuri *, precum și constituirea formațiunilor de studiu cu predare intensivă a unei limbi
străine va vea loc în data de 2 iulie 2021, ora 10.
Probele practice specifice claselor vocaționale se vor desfășura în perioada 28 iunie-16 iulie
2021.
Probele de admitere în clasa a V-a se organizează și se desfășoară cu respectarea și aplicarea normelor
igienico-sanitare și de siguranță/securitate în vigoare pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu
SARS-COV-2.
Dorim succes tuturor candidaților!
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