
SCOALA GIMNAZIALA Nr. 1 “SFINTII VOIEVOZI” 

 

FIŞĂ DE ACTIVITĂŢI 

DERULATE ÎN PERIOADA 27 - 30 IUNIE 2016 

pentru constituirea clasei a V-a cu predare intensiva a limbii engleze, an scolar 2016 – 2017  

 
 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR  
 

1) Proba scrisă la limba engleza se va susține: LUNI, 27 iunie 2016, intre orele 11.00 – 12.00 

2) Candidaţii se vor prezenta la centrul de examen la orele 10.30 si vor avea acces pe la poarta 1 

(dinspre str. Garii de Nord) având in vedere ca simultan se va desfasura, in corpul A, examenul  

de Evaluare Nationala pentru elevii claselor a VIII-a. 

3) Candidatii vor avea asupra lor Carnetul de elev - cu poză, vizat pe anul şcolar în curs;  

4) Elevii vor depune la sala de depozitare (corpul C, etaj 1, sala 3) toate materialele şi obiectele, 

aparatură  de telefonie sau electronică, tot ce poate conduce la fraudă sau tentativă de fraudă. 

5) Proba scrisa se va sustine, cu toti candidații inscrisi, in corpul C, parter, sala 1. 

6) Parintii nu vor avea acces in curtea scolii pe toata durata probei scrise. 

7) In intervalul 10.30-11.00, în sălile de examen, elevii vor fi legitimaţi si se va consemna 

prezenţa acestora de catre  asistenti care vor proceda la prelucrarea instructiunilor de completare 

a foilor tipizate de examen si a modului de desfăşurare a probei scrise, cu semnarea procesului 

verbal de instruire de către candidaţi; extragerea variantei de subiecte se face in prezenta comisiei 

si a candidatilor, iar subiectele se multiplica pentru fiecare candidat. 

8) Orele 11.00, debutul probei scrise; după desigilarea plicului cu subiectul coresunzător probei, 

niciun elev nu mai are voie să părăsească sala de examen sau să intre în sala de examen. 

9) In intervalul 11.00-12.00 – desfăşurarea probei de examen. Redactarea lucrarii se va face 

numai cu pix albastru / stilou cu cernela albastra. Este interzisa folosirea pixurilor PILOT. 

10) Cel târziu la ora 12.00, dar nu mai devreme de o jumatate de oră de la debutul probei, 

candidaţii vor preda lucrările scrise, sub semnătura.                     

11) Probele orale la limba engleza se sustin MARTI, 28 iunie 2016, in corpul A, parter, sala 4, 

conform planificarii anexate.  Miercuri, 29 iunie 2016, la orele 10.00 se afiseaza rezultatele, in 

ordinea alfabetica a candidatilor. 

12) Miercuri, 29 iunie 2016, în intervalul 12.00 – 17.00 se pot depune contestațiile pentru proba 

scrisă, la secretariatul școlii. 

13) Joi, 30 iunie 2015, între orele 10.00 – 11.00, se vor recorecta lucrările scrise contestate și 

vor fi afișate rezultatele finale până la orele 12.00, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, 

cu mențiunea ADMIS / RESPINS. 

14) Vor fi declarați admiși numai candidații care obțin cel putin 70 de puncte ( media 7.00).  

15) În cazul în care rămân locuri libere se va organiza a doua sesiune în intervalul 4 – 6 

septembrie, conform unui grafic ce va fi comunicat până la data de 1 iulie 2016. 

 

VĂ URĂM MULT SUCCES ! 

 
Pentru o bună comunicare vă rugăm să urmăriți informații afișate 

pe site-ul școlii și pe pagina de facebook 


