EXAMEN BILINGV
LA LIMBA ENGLEZĂ
MAI 2019
ÎNSCRIERE ŞI ACTE NECESARE:
 înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul Colegiului Naţional „Ion Creangă”
în baza anexei la fişa de înscriere eliberată de Școala Generală de provenienţă;
 copie xerox după cartea de identitate sau certificatul de naştere al elevului (numai în
cazul în care elevul nu a împlinit 14 ani și nu are carte de identitate);
PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR:
luni

13.05.2019 - între orele 09,00 – 17,00;

marţi 14.05.2019 - între orele 09,00 – 15,00;
Repartizarea pe săli a candidaţilor pentru proba scrisă, precum şi programarea probei orale se vor
afişa miercuri - 15.05.2019 începând cu ora 19.00 la avizierul din curtea Colegiului precum şi pe
site-ul www.cnion-creanga.ro.
 Proba scrisă va avea loc în data de 16.05.2019 între orele 8,30-9,30.
iar accesul elevilor în sala de examen se va face până la ora 8,15. După această
oră nu se mai permite accesul în sala de examen.
 Proba orală începe la ora 11,00 conform planificării afişate la avizierul de la
intrarea în Colegiu
 Nota minimă de admitere este 6 (şase).
 La proba orală nu se admit contestaţii.
Candidaţii vor avea obligatoriu asupra lor următoarele:




cartea de identitate, iar elevii care nu dețin carte de identitate se vor legitima
cu certificatul de naștere însoțit de carnetul de note avizat, cu poză, pentru
identificare.
stilou cu cerneală albastră sau pix cu pastă de culoare albastră.

Este interzisă intrarea în sala de examen cu:


manuale, dicţionare sau telefoane mobile.

 Rezultatele se vor afişa în data de 20.05.2019, ora 10,00.
 Contestaţiile se admit numai pentru proba scrisă şi se depun la secretariatul colegiului nostru
în data de 20.05.2019, între orele 10.00-13.00.
 Rezultatele finale, după contestaţii, se afişează în ziua de 24.05.2019.
 În perioada de 27-29 mai 2019, candidații își ridică anexele fișelor de înscriere de la
secretariatul Colegiului, între orele 9,00-15,00.
 Pe 4 iunie candidații care au participat la această probă depun anexele fișelor de înscriere la
unitățile gimnaziale absolvite.

