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Calendarul 
 Probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea 

în clasa a IX-a (clase regim de predare bilingv și intensiv -2018)1 
 
 

Interval de 
timp 

Ora / locaţia Acţiunea Observaţii 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

14-15 mai 
2018 

9,00-15,00 
Sala 18 
Etaj 1 

 

Înscrierea candidaţilor pentru 
probele de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă (engleză bilingv 

și intensiv şi franceză bilingv) 
 
 

Documente pentru  înscriere: 
• Anexa fişei de înscriere eliberată de 

şcoala de provenienţă 
• Copie  după certificat de naştere sau 

carte de identitate 
 

• Certificatul/diploma obținută care 
validează un nivel de competență 
lingvistică egal sau superior nivelului 
A2, corespunzător Cadrului European 
Comun de Referință pentru Limbi –
original și copie simplă (dacă este 
cazul)2 

15 mai 
2018 

Ora 17,00 
Avizierul şcolii 

și pe site-ul 
colegiului 

www.hcc.ro 
 

Afişarea programării defăşurării 
probei de verificare a cunoştinţelor 
de limba engleză şi franceză (scris şi 

oral) 

 

 
Miercuri 
16 mai 
2018 

9,00- 10,00 
proba scrisă 

 
11,00 proba 

orală , conform 
planificării 

Desfăşurarea probei de verificare a 
cunoştinţelor de limbă ENGLEZĂ 
pentru clasele cu program bilingv  

 
 

Proba scrisă (ORA 9,00) 
• Accesul candidaţilor în săli este 

permis pe baza cărţiide 
identitate/certificat de naştere cel 
mai târziu cu o jumătate de oră mai 
repede decât ora programată  

• Redactarea lucrării scrise se 
realizează cu cerneală sau pix de 
culoare albastră  

Proba orală (ORA 11,00) 
• Accesul candidaţilor în săli este 

permis pe baza cărţii de 
identitate/certificat de naştere 

Joi 
17 mai 
2018 

9,00- 10,00  
proba scrisă 

 
11,00 proba 

orală , conform 
planificării 

Desfăşurarea probei de verificare a 
cunoştinţelor de limbă FRNACEZĂ 

pentru clasele cu program bilingv și 
intensiv 

 
 

 

                                                 
1 Anexa 1 la ordinul MEN nr. 4794/31.08,2017 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru 
anul șcilar 2018-2019 
2 Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează aceste rezultate primesc nota 10 (zece) la proba de verificarea a 
cunoștințelor de limba modernă 
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MARȚI  

22 mai 2018 
 

Ora 9,00 
Avizierul colegiului 

 
Ora 11,00-14,00 

Secretariatul 
colegiului 

 

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă  

 
Depunerea eventualelor contestaţii la proba scrisă  de verificare 

a cunoştinţelor de limbă modernă  
 

Miercuri  
23 mai 2018 

Ora 12 Rezolvarea contestațiilor 

Vineri  
25 mai 2018 

Ora 09,00  
Avizierul colegiului 

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  

Marți-miercuri-joi 
29-31 mai 2018 

 

Ora 8-16,00 
Secretariatul 

colegiului 
 

Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care 
candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă 

 
Director 

Prof. Valeriu Cerbu 

 


