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Susţinerea

unor probe de admitere în clasa a V-a

probelor de admitere în clasele a V-a pentru anul şcolar 2020~2021 în
vederea realizării noilor formaţiuni de studiu se realizează la nivelul unităţilor de
învăţământ care organizează aceste testări, cu respectarea prevederilor:
art.42 alin.(1) şi alin.(3), lit.b din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare;
Hotărârii nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 emisă de Guvernul României;
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 emisă de Parlamentul României;
Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri,
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte
normative emise de Guvernul României,
art.139 alin.(6) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice nr. 5079/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinului nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi
toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
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►

Perioada de susţinere a probelor pentru admiterea în clasa a V-a în anul
şcolar 2020-2021, în vederea realizării noilor formaţiuni de studiu, este 2630 iunie 2020.
► Probele de admitere în clasa a V-a se organizează şi se desfăşoară cu
respectarea şi aplicarea normelor igienico-sanitare şi de siguranţă/securitate,
în vigoare, pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
pentru toţi candidaţii şi toate cadrele didactice care participă la acest proces.
► Probele de admitere în clasa a V-a se susţin în conformitate cu
regulamentul/procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea
probei de admitere în clasa a V-a , elaborat/e la nivelul unităţii de
învăţământ care organizează examinarea elevilor înscrişi.
► Unităţile de învăţământ care organizează şi desfăşoară proba de admitere în
clasa a V=a nu pot fi centrn de evaluare pentru examenul naţional de Bacalaureat
- 2020.
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