COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”
ADMITERE
CLASA a V-a – iunie 2017
ÎNSCRIERI

8 – 12 iunie 2017 între orele 8.00 – 18.00 – în zilele lucrătoare
12 - 14 iunie 2017 recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de aptitudini
și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație
internațională, în cazul în care nr. elevilor înscriși este mai mic sau egal decât numărul de locuri aprobat
prin planul de școlarizare al unității de învățământ.

Pentru înscrieri sunt necesare următoarele documente:
- cerere tip
- fotocopie a certificatului de naștere a candidatului
TESTAREA

17 iunie 2017 LIMBA ENGLEZĂ – scris şi oral
18 iunie 2017 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI MATEMATICA – scris
Proba de LIMBA ENGLEZĂ

LIMBA ENGLEZĂ – scris: Candidații se vor prezenta în data de 17 IUNIE 2017, ora 10.30. Proba se va desfășura
între orele 11.00 și 12.00
LIMBA ENGLEZĂ – proba orală se va desfășura în data de 17 IUNIE 2017 începând cu orele 13.00, conform
planificării ce se va afișa în data de 16.06.2017.
Proba de LIMBA ROMÂNĂ și MATEMATICĂ
Candidații se vor prezenta în data de 18 IUNIE 2017 ora 9.00, moment în care aceștia vor fi introduși în săli.
Proba începe la ora 9.30 și durează 90 de minute.
*PUNCTAJUL MAXIM PENTRU CELE DOUĂ DISCIPLINE ESTE 100, ASTFEL: 50 PUNCTE PENTRU
LIMBA ROMÂNĂ ŞI 50 PUNCTE PENTRU MATEMATICĂ.
* PUNCTAJUL MAXIM AL ACESTEI PROBE ESTE 100.
**SUNT DECLARAŢI RESPINŞI AUTOMAT CANDIDAŢII CARE NU OBŢIN CEL PUŢIN 50 PUNCTE LA
LIMBA ENGLEZĂ, 25 PUNCTE LA LIMBA ROMÂNĂ, 25 PUNCTE LA MATEMATICĂ.
Cele 90 de locuri aprobate prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2017 - 2018 se vor completa în ordinea
descrescătoare a notelor finale obținute.
În timpul probelor candidații vor avea obligatoriu:
- Certificat de naștere - fotocopie
- Stilou sau pix numai de culoare albastră
- Creion negru pentru schițe și desene.
Este interzisă intrarea în sala de examen cu:
- manuale, caiete de notițe, dicționare sau orice alte mijloace de inspirație
- telefoane mobile sau orice alte mijloace de comunicare la distanță.
Rezultatele se vor afișa în data de 20.06.2017, ora 9.00.
Contestațiile (numai pentru probele scrise) se vor depune la secretariatul școlii în data de
20.06.2017, între orele 9.00 și 13.00.
Rezultatele finale se vor afișa în data de 22.06.2017, ora 16.00.

