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            În atenţia candidaţilor la testarea de limbă franceză în vederea  admiterii 

în clasa a-IX-a  profil umanist specialiarea filologie bilingv franceză  

la Colegiul Naţional ,,AL.I.CUZA ,,Municipiul Ploieşti 

(completarea clasei a-IX-a E cu 4 locuri) 

 sesiunea septembrie 2018 

 

► Data înscrierii  este 3 sept. 2018 între orele 8,30-15,00 - la secretariatul 

colegiului 

► Conţinutul dosarului de înscriere este următorul: 

- cerere tip de la secretariatul şcolii 

- certificat de naştere - copie 

- carte de identitate- copie- dacă este cazul 

- adeverinţă de participare la examenul de Evaluare Naţională - copie 

- diploma de absolvire gimnaziu - copie 

- declaraţie pe propria răspundere privind participarea / neparticiparea la 

admiterea la liceu în sesiunea iulie 2018 

►Testarea se desfăşoară în data de  4 sept. 2018 şi constă din două probe : 

1. Proba scrisă ( între orele 9,00-10,00 ) – 60 minute    - 70 puncte 

2. Proba orală  ( începând cu ora 10,30) – 10 minute /candidat -  30 puncte 

► Punctajul total de 100 de puncte se obţine prin însumarea punctajelor alocate 

celor două probe. 

► Nota finală de promovare se obţine prin împărţirea punctajului la 10. 

► Este obligatorie participarea la ambele  probe pentru stabilirea punctajului 

de promovare a testului. 

► Punctajul minim de promovare a testului este de 60 puncte. 

► Legitimarea candidaţilor se face cu Certificatul de naştere / Cartea de 

identitate - în original . 

►Prezenţa  în sala de examen la proba scrisă este  8,30 si este permisă până în 

momentul transmiterii subiectelor în sala de examen ( ora 9,00) iar pentru proba 

scrisă conform planificării afişate. 

►Este interzisă pătrunderea în sala de examen cu telefoane mobile şi cu 

materiale ce reprezintă surse de inspiraţie pentru rezolvarea cerinţelor 

subiectelor.  

►Consultaţi avizierul începând cu ora 17,00 din 3 sept. 2018 unde vor fi 

transmise informatii în detaliu de către comisia constituită pentru organizarea şi 

desfăşurarea testării de limba franceză. 
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