ANUNȚ FOARTE IMPORTANT PRIVIND CANDIDAȚII
CARE AU PROBE RECUNOSCUTE/ ECHIVALATE
Toți candidații, inclusiv cei care au probe recunoscute/ echivalate
la una sau mai multe limbi străine, vor completa cerere-tip de
înscriere, în care vor menționa limba modernă la care au solicitat și au
primit recunoașterea din partea comisiei organizate la nivelul unității
școlare de proveniență.
Elevii se vor înscrie la Pavilionul Laboratoare al Colegiului
,,Ștefan Odobleja”, str. Electroputere nr. 21, Cartier Valea Roșie, în
perioada 14-15 mai 2018, astfel:
- Luni, 14.05.2018, între orele 08:00 și 20:00;
- Marți, 15.05.2018, între orele 08:00 și 18:00.
Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:
- Cerere-tip de înscriere (se va completa de către elev o singură
cerere pentru toate limbile moderne la care doreşte să susţină
probe);
- Anexa la fişa de înscriere, emisă de unitatea şcolară absolvită,
în original;
- Copie a certificatului de naștere (este obligatorie copia
certificatului de naștere; copii ale cărții de identitate sau ale
altor acte sunt opționale).
Elevul va fi însoţit de un părinte/ tutore legal şi ambii vor
prezenta acte de identitate în original.
Având în vedere cererea-tip de înscriere, publicată pe site-ul
Colegiului ,,Ștefan Odobleja”, există următoarele situații:
- un candidat care are proba de Limba engleză recunoscută și
dorește să susțină probe la Limba franceză și Limba germană, va bifa
pe cerere doar Limba franceză și Limba germană, iar la rubrica ,,am
solicitat recunoașterea/ echivalarea probei de Limba ___________”, va
scrie ,,ENGLEZĂ”.
- un candidat care are proba de Limba engleză recunoscută și
nu dorește să mai susțină vreo altă probă, NU va bifa nimic pe cererea
de înscriere, iar la rubrica ,,am solicitat recunoașterea/ echivalarea
probei de Limba ___________”, va scrie ,,ENGLEZĂ”.
Rubricile privind datele personale și unitatea școlară de
proveniență vor fi completate de toți candidații, cu majuscule.
Președinte,
Prof. Daniel Alexandru ION

