
 

 

 
 

CALENDARUL ADMITERII CLASA a V-a 

An școlar 2020 - 2021 
 

Număr de locuri - 25 de locuri. Admiterea se face la nivelul programei naționale. 
 

1. EUROBEST – Etapa I  
Această etapă se adresează doar elevilor clasei a IV-a ai Școlii Primare EuroEd.  
 

a)Testarea la Limba Engleză (50 min. pentru fiecare testare). 
 

➢ Testare 1 – 28 februarie 2019 

➢ Testare 2 – 3 martie 2019 
 

În locul acestor evaluări, se acceptă următoarele certificate: 

- Cambridge Young Learners, nivel Movers + adeverință de înscriere la nivelul Flyers pe anul în 

curs* 

- Orice alt certificat peste nivelul menționat mai sus (ex. Flyers, KET, PET) 
 

*Se acceptă doar certificatele Cambridge Movers/Flyers cu un total de minimum 12 scuturi, dar nu mai puțin de 

3 scuturi la fiecare competență. 
 

b) Testarea la Limba Română și Testarea la Matematică (scris, 60 min. pentru fiecare testare).  
 

➢ Testarea 1 Limba Română - 28 ianuarie 2020 

➢ Testarea 1 Matematică – 29 ianuarie 2020 

➢ Testarea 2 Limba Română – 18 februarie 2020 

➢ Testarea 2 Matematică - 19 februarie 2020 

➢ Testarea 3 Limba Română – 17 martie 2020 

➢ Testarea 3 Matematică - 18 martie 2020 
 

Elevii cu media aritmetică de peste 90/120 puncte, obținută la matematică și la limba română se pot 

înscrie, dacă doresc, în clasa a V-a.  

c) Interviu cu elevii și părinții probă eliminatorie – 23 – 27 martie 2020 – Nu se oferă feedback în 

urma acestei etape; decizia comisiei de admitere fiind definitivă. 
 

 

2. EUROBEST – Etapa a II-a  
Această etapă este deschisă oricărui absolvent de clasa a IV-a, inclusiv elevilor care nu au fost declarați 

admiși la EuroBest, etapa I.  
 

a) Înscrierea se face prin depunerea fișei de înscriere la secretariat în intervalul 1 martie – 27 martie 

2020 

b) Interviul cu elevul și familia planificat de comisia de admitere probă eliminatorie – 30 – 31 

martie 2020. Nu se oferă feedback în urma acestei etape; decizia comisiei de admitere fiind 

definitivă. 

c) Testarea la Limba Engleză (60 min scris și oral) – probă eliminatorie - 4 aprilie 2020 

În locul acestei evaluări, se acceptă următoarele certificate: 

- Cambridge Young Learners, nivel Movers + adeverință de înscriere la nivelul Flyers pe anul în 

curs* 

- Orice alt certificat peste nivelul menționat mai sus (ex. Flyers, KET, PET) 
 

*Se acceptă doar certificatele Cambridge Movers/Flyers cu un total de minimum 12 scuturi, dar nu mai puțin de 

3 scuturi la fiecare competență. 
 

d) Testarea la Limba Română și Testarea la Matematică (60 min. fiecare cu 30 min pauză între probe) 

➢ 25 aprilie 2020 ora 09:00 
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3. EUROBEST – Etapa a III-a  
 

Sesiunea de examinare Etapa a III-a se va ține cu o săptămână înainte de începerea anului școlar 2020 – 

2021, numai în limita locurilor disponibile, datele de examinare urmând a fi comunicate în timp util, în 

funcție de structura anului școlar trimisă de minister. 

 

Această etapă va avea următoarele examinări: 
 

a) Înscriere - se face prin depunerea fișei de înscriere la secretariat (data va fi confirmată ulterior) 

 

b) Interviu - cu elevul și familia planificat de comisia de admitere probă eliminatorie. Nu se oferă 

feedback în urma acestei etape; decizia comisiei de admitere fiind definitivă. 

 

c) Testarea la Limba Engleză 

În locul acestei evaluări, se acceptă următoarele certificate: 

- Cambridge Young Learners, nivel Movers + adeverință de înscriere la nivelul Flyers pe anul în 

curs* 

- Orice alt certificat peste nivelul menționat mai sus (ex. Flyers, KET, PET) 
 

*Se acceptă doar certificatele Cambridge Movers/Flyers cu un total de minimum 12 scuturi, dar nu mai puțin de 

3 scuturi la fiecare competență 

 

e) Testarea la Limba Română și Testarea la Matematică (60 min. fiecare cu 30 min pauză între probe) 
 
 

 

 

Consiliul de Administrație a hotărât alocarea unei burse de performanță elevului care are cel mai mare 

punctaj de admitere, indiferent de etapa de participare. 
 

 

 

Pentru ambele etape, înscrierea la Școala Gimnazială EuroEd se face odată cu achitarea taxei de 

școlarizare pe luna septembrie. Această primă taxa de școlarizare este nerambursabilă. 
 


