
COLEGIUL NAŢIONAL
„DRAGOŞ VODĂ”

SIGHETU MARMAŢIEI

Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză
pentru admiterea în clasa cu regim bilingv

Centrul de examen – Colegiul Național „Dragoș Vodă”

COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” OFERĂ ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII–A
CLASĂ A IX-A DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ BILINGV ENGLEZĂ-ROMÂNĂ

1. Toţi absolvenţii claselor a VIII-a din Colegiul Național „Dragoș Vodă” sunt înscrişi direct de
serviciul Secretariat
2. Perioada şi programul pentru înscriere pentru absolvenţii de clasa a VIII-a din alte unităţi de
învăţământ:

- 23.05.2016 – 24.05.2016, intervalul 09.00 - 15.00
3. Înscrierea se face pe baza anexei la fişa de înscriere eliberată de unitatea de învăţământ absolvită
4. Proba de verificare se organizează în data de 25.05.2016.
5. Repartiţia pe săli:
- Proba scrisă: 25.05.2016, ora 1130

- Proba orală: 25.05.2016, ora 1300

Atenție! Pentru proba scrisă candidații vor fi prezenți în săli la ora 11:30. Proba orală începe la
ora 13:00. Pentru proba orală, candidații programați cu începere de la ora 15:00 vor fi prezenți în
fața sălii cu cel puțin 30 de minute înainte de ora afișată.
6. Rezultatul este valabil pentru înscrierea în clase bilingv engleză de la orice liceu, indiferent de centrul
unde a fost susţinută proba.
7. Echivalarea certificatelor KET/PET se face pe baza unei copii „conform cu originalul” lăsate la
centrul de înscriere. Procedura: Elevul prezintă originalul si o copie simpla la înscriere, iar copia este
certificată „conform cu originalul” de directorul unității.
8. Rezultatele se afişează în data de 30.05.2016 la sediul Colegiului Național „Dragoș Vodă” şi pe site-
ul colegiului www.cndv.ro
9. Eventualele contestaţii la proba scrisă se depun la Secretariatul Colegiului Național „Dragoș Vodă”
în data de 30.05.2016, în intervalul 10.00-15.00
10. Nu se admit contestaţii la proba orală
11. Rezultatele finale după contestaţii se afişează în data de 31.05.2016 la sediul Colegiului Național
„Dragoș Vodă” şi pe site-ul colegiului.
12. Eliberare anexe fișe de înscriere de către serviciul secretariat al colegiului în data de 1 -2 iunie 2016.
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