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GRAFICUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A TESTULUI DE COMPETENȚE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN 

CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

 

NR. 
CRT.  

ETAPA PERIOADA 

1.  Constituirea comisiilor la nivelul unității de 
învățământ 
-Comisia de organizare și evaluare a Testului de 
competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-
a cu program intensiv de predare a unei limbi 
moderne de circulație internațională, 
-Comisia de contestații pentru reevaluarea lucrărilor 
de la proba scrisă din cadrul testului de competențe 
lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program 
intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație 
internațională,  
-Comisia pentru recunoașterea și echivalarea 
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 
internațională pentru certificarea competențelor 
lingvistice în limbi străine. 

30.05.2022 

2.  Depunerea dosarelor de înscriere la unitatea de 
învățământ  

30.05-02.06.2022 

3.  Recunoașterea și echivalarea a rezultatelor obținute 
la examene cu recunoaștere internațională pentru 
certificarea competențelor lingvistice în limbi străine 
și echivalarea acestora cu Testul de competențe 
lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program 
intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație 
internațională pentru toate limbile moderne  

03-06.06.2022 

4.  Desfășurarea probei scrise în cadrul testului de  
competențe lingvistice -LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 

07.06.2022 
Interval orar 8:30-9:30 

*conform programării afișate la nivelul 
unității de învățământ 

5.  Desfășurarea probei orale în cadrul testului de  
competențe lingvistice -LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 

07.06.2022 
*conform programării afișate la nivelul 

unității de învățământ 

6.  Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă în cadrul 
testului de competențe lingvistice -GERMANĂ 
MODERNĂ 

14.06.2022 
Ora 13:00 

7.  Depunerea contestațiilor la proba scrisă în cadrul  
testului de competențe lingvistice-GERMANĂ 
MODERNĂ 

14.06.2022 
Interval orar 14:00-17:00 

8.  Afișarea rezultatelor finale la testul de competențe 
lingvistice -LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 

15.06.2022 
Ora 14:00 



 
 

 

9.  Desfășurarea probei scrise în cadrul testului de 
competențe lingvistice -LIMBA FRANCEZĂ 

08.06.2022 
Interval orar 8:30-9:30 

*conform programării afișate la nivelul 
unității de învățământ 

10.  Desfășurarea probei orale în cadrul testului de 
competențe lingvistice - LIMBA FRANCEZĂ 

08.06.2022 
*conform programării afișate la nivelul 

unității de învățământ 

11.  Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă în cadrul 

testului de competențe lingvistice-LIMBA FRANCEZĂ 

14.06.2022 

Ora 13:00 

12.  Depunerea contestațiilor la proba scrisă în cadrul  

testului de competențe lingvistice - LIMBA FRANCEZĂ 

14.06.2022 

Interval orar 14:00-17:00 

13.  Afișarea rezultatelor finale la testul de competențe 

lingvistice - LIMBA FRANCEZĂ 

15.06.2022 

Ora 14:00 

14.  Desfășurarea probei scrise în cadrul testului de 
competențe lingvistice -LIMBA ENGLEZĂ 

17.06.2022 
Interval orar 8:30-9:30 

*conform programării afișate la nivelul 
unității de învățământ 

15.  Desfășurarea probei orale în cadrul testului de 
competențe lingvistice 

17.06.2022 
*conform programării afișate la nivelul 

unității de învățământ 

16.  Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă în cadrul 

testului de competențe lingvistice - LIMBA ENGLEZĂ 

20.06.2022 

Ora 13:00 

17.  Depunerea contestațiilor la proba scrisă în cadrul  

testului de competențe lingvistice-LIMBA ENGLEZĂ 

20.06.2022 

Interval orar 14:00-17:00 

18.  Afișarea rezultatelor finale la testul de competențe 

lingvistice - LIMBA ENGLEZĂ 

21.06.2022 

Ora 14:00 
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