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Calendarul admiterii în clasa a V-a 

 an școlar 2022-2023 

Accesul elevilor în sălile de examen va fi permis începând cu ora 8:30. 

Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev vizat pe anul școlar 2021-2022 

sau certificatul de naștere. 

Activitatea Data Orele 

Desfășurarea probei scrise la limba și literatura română 

(compuneri, vocabular, ortografie și punctuație, gramatică): 

- Dictare (aproximativ 10 minute) 

- Test (45 minute) Joi, 

16 iunie 

2022 

9:00-9:55 

Pauză 9:55-10:10 

Desfășurarea probei scrise la matematică - test (45 minute) 10:10-10:55 

Afișarea baremelor 11:15 

Afișarea rezultatelor - pe baza codurilor de anonimizare 19:00 

Primirea contestațiilor pentru proba de limba și literatura 

română și matematică 

Vineri, 

17.06 
10:30-12:30 

Afișarea rezultatelor finale, după contestații Luni, 20.06 20:00 



Desfășurarea probei scrise din cadrul testului de competență 

lingvistică pentru admiterea în clasa cu program intensiv de 

studiu al limbii engleze  

Vineri, 

17 iunie 

2022 

9:00-10:00 

Pauză 10:00-10:30 

Desfășurarea probei orale din cadrul testului de competență 

lingvistică pentru admiterea în clasa cu program intensiv de 

studiu al limbii engleze:  

a) Etapa I: lecturarea cu voce tare a unui text urmată de 

formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe 

biletul de testare care să dovedească înțelgerea globală 

și detaliată a textului 

b) Etapa a II-a: realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) 

pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei 

drept moderator 

Începând cu 

10:30 

Afișarea rezultatelor, în ordinea descrescătoare a notei, 

pe baza codurilor de anonimizare 
19:00 

Depunere contestații pentru proba scrisă a testului de 

limba engleză.  

La proba orală nu se admit contestații 

Luni, 

20 iunie 

2022 

14:00-15:00 

Afișarea anonimizată a rezultatelor finale a testului de 

limba engleză cu mențiunea admis/respins 
20:00 

Afișarea REZULTATELOR FINALE și a LISTEI 

CU COMPONENȚA CLASEI A V-A,  

an școlar 2022-2023 

Luni, 

20 iunie 

2022 

20:00 



Se vor înmâna documentele pentru transfer. 

Se vor lua măsuri pentru costumul școlar reprezentativ. 

Prezența elevilor declarați admiși este obligatorie. 

Prețul costumului școlar este 500 lei, pentru băieți, 

respectiv,  450 lei, pentru fete,  și se va achita un avans 

de minimum ½ din valoarea acestuia.  

Pot comanda piese ale costumului școlar și actuali 

elevi ai colegiului. 

Joi, 23 

iunie 2022 

Începând cu 

ora 10:00 

 

 
Director,  

Profesor Mîndruță-Tănăsescu Virginia 

 


