
PRECIZĂRI REFERITOARE LA 
ADMITEREA ÎN CLASA A V-A 

în urma promovării testului de competențe lingvistice 
(aplicarea prevederilor punctului 8.3 VII din 

Procedura operațională pentru organizarea și 
desfășurarea testului de competențe lingvistice) 

 
1. Cele 75 de locuri aprobate în prezent în planul de școlarizare au 
fost ocupate astfel: 
- etapa 1: cei 72 de elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Șincai” 
(CNGS) care au promovat testul de competențe lingvistice și care 
au astfel dreptul de a-și continua studiile la aceeași unitate școlară; 
- etapa a 2-a: primii 3 elevi care provin din alte unități de învățământ, 
în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la testul de 
competențe lingvistice și prin aplicarea, după caz, a criteriilor de 
departajare (v. punctul 8.3 VII, pag. 12 din Procedură): candidații cu 
codurile V_09; V_10; V_08. 
 

2. Art. 63, alin. (1), lit. d) din Legea educației naționale (LEN) nr. 
1/2011 (articol modificat prin Legea nr. 185/2020) prevede faptul că 
în învățământul gimnazial clasa cuprinde cel mult 26 de elevi 
(prevederea se aplică noilor clase constituite începând cu anul 
școlar 2021-2022). Prin urmare, numărul total de locuri la cele 3 
clase aprobate pentru CNGS poate fi suplimentat până la cel mult 
78 de locuri (26 de locuri x 3 clase). Având în vedere aspectele 
menționate mai sus, precum și rezultatele obținute de elevi la testul 
de competențe lingvistice, Consiliul de administrație al CNGS a 
aprobat înaintarea către Inspectoratul Școlar Județean Cluj a cererii 
de suplimentare a planului de școlarizare la clasa a V-a cu 3 locuri 
(de la 75 la 78 de locuri – limita permisă de art. 63 din LEN). Astfel, 
vor fi admiși în clasa a V-a și următorii 3 elevi care provin din alte 
unități de învățământ, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute 
la testul de competențe lingvistice: candidații cu codurile V_02; 
V_07; V_01. 
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