
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN CLASA a V-a 

cu studiul intensiv al limbii engleze anul școlar 2021-2022 la  

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” - Onești 

 
Nr. 

crt. 
Etapa Perioada Observații 

1.  Depunerea dosarelor de înscriere. Atribuirea codului 

individual pentru fiecare candidat. 

 

17 mai – 10 iunie  2021 Pentru formularul de 

cerere și informații 

complete vă rugăm să 

consultați Procedura 

operaţională privind 

organizarea și 

desfășurarea examenului 

de admitere în clasa a V-a, 

an școlar 2021-2022, 

disponibilă la 

http://www.dcantemir.ro  

2.  Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute de 

candidați la un examen cu recunoaștere internațională pentru 

certificarea competențelor lingvistice în limba engleză 

 

18 iunie 2021 

3.  Test de verificare a cunoștințelor – Limba engleză 

 

05 iulie 2021 

ora 9.00 

4.  Afișarea rezultatelor la Testul de limba engleză (cod candidat 

+ punctaj) 

 

05 iulie 2021 

5.  Înregistrarea contestațiilor la proba scrisă din cadrul Testului 

de verificare a cunoștințelor-Limba engleză  

 

05 iulie 2021, orele 

15.00-16.00 

6.  Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor, 

la Testul de limba engleză (cod candidat + punctaj + 

ADMIS/ RESPINS) 

 

06 iulie 2021, ora 16.00 

7.  Test de verificare a cunoștințelor la Limba română și 

Matematică (dacă este cazul, cf. procedurii) 

 

07 iulie 2021 

ora 9.00-10.30 

8.  Afișarea rezultatelor la Testul de verificare a cunoștințelor la 

Limba română și Matematică (cod candidat + punctaj) 

 

08 iulie 2021, până la ora 

10.00 

9.  Înregistrarea contestațiilor la Testul de verificare a 

cunoștințelor la Limba română și Matematică 

 

08 iulie 2021, ora 10.00-

11.00 

10.  Afișarea rezultatelor după contestații la Testul de verificare a 

cunoștințelor la Limba română și Matematică (cod candidat 

+ punctaj final + ADMIS/ RESPINS/ PARTICIPARE LA 

PROBA DE BARAJ, după caz) 

09 iulie 2021,  

ora 10.00 

11.  Proba de baraj (Susținerea Testului de departajare și 

evaluarea Portofoliilor educaționale ale elevilor, după caz, 

cf. procedurii) 

12 iulie  2021-02 ora 

9.30 

12.  Afișarea rezultatelor participanților la Proba de baraj (cod 

candidat + punctaj baraj + ADMIS/ RESPINS) 

 

13 iulie 2021,  

ora 16.00 

13.  Înregistrarea contestațiilor la Proba de baraj 

 

13 iulie 2021,  ora 17.00 

14.  Afișarea rezultatelor finale ale tuturor candidaților (cod 

candidat + ADMIS/ RESPINS) 

14 iulie 2021 

ora 12.00 

15.  Depunerea cererilor de transfer  

 

15-30 iulie  2021, 

 

 
 

 

http://www.dcantemir.ro/

