
CALENDAR 
 
PERIOADA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA a V-a ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021, online pe adresa de 
email: secretariat@cnlazar.ro: 
 
Luni 22.06.2020 între orele 0800 - 1600 
Marţi 23.06.2020 între orele 0800 - 1600 
 

EXAMEN ADMITERE ÎN CLASA a V-a ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021: 
 
Vineri 26.06.2020 Limba Engleză scris ora 900. 
Luni 29.06.2020 Examen scris la Limba și Literatura Română și Matematică între orele 900-1030. 
 

AFIŞARE REZULTATE 
 

Joi 02.07.2020 după ora 1600. 
DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR 
 
Vineri 03.07.2020 pe adresa de email între orele 0800 - 1600. 
 
AFIȘARE REZULTATE FINALE DUPA CONTESTAȚII 
 
Marți 07.07.2020 după ora 1400 la avizier și pe site-ul școlii. 
 

DEPUNEREA CERERILOR PENTRU VIZUALIZAREA LUCRĂRILOR 
 
Miercuri 08.07.2020 între orele 0800 - 1600. 
 

VIZUALIZAREA LUCRĂRILOR 
Joi 09.07.2020 
 
VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE INFORMAŢIILE LEGATE DE DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE! 
 

VĂ MULŢUMIM! 
 

MULTĂ BAFTĂ! 
 
 
 
* În cadrul probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a V-a, 
cu program intensiv de predare a unei limbi de circulaţie internaţională NU se recunosc şi NU se 
echivalează rezultatele obţinute la examenele menţionate în "Lista examenelor cu recunoaştere 
internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi 
echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională". 

Examenul de admitere în clasa a V-a va urmări următoarele criterii: 
 
A. Proba de limba engleză - examen scris şi oral - evaluată cu ADMIS/ RESPINS, probă 



eliminatorie. 
 
Notă: 
 
Manualele pentru examenul de Lb. Engleza intensiv - toate manualele aprobate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 
 

1) La proba scrisă, pentru ADMIS elevul trebuie să obţină cel puţin 15 puncte din 25 puncte. 
 

- Proba scrisă constă în: 
 

- realizarea unei compuneri ( 50 - 75 cuvinte) pe o temă dată. 
 

2) La proba orală, pentru ADMIS elevul trebuie să obţină cel puţin 50 de puncte din 75 puncte. 
 

- Proba orală constă în: 
 

- lecturarea cu voce tare a unui text din manualele aprobate de MEN şi studiate la clasă; de 
răspuns la întrebări formulate pe baza textului dat. 
 

- un dialog între doi candidaţi pe o temă dată. 
 

Proba de Limba Română şi Matematică constituie un singur examen. Elevii vor avea subiecte atât 
pentru limba română cât şi pentru matematică şi vor lucra pe coli de examen diferite una pentru 
limba română şi una pentru matematică. Proba durează 90 de minute. Vor primi note distinctive 
pentru cele două discipline. 
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