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Calendar și informații examinare în vederea înscrierii 

în clasa a V-a la CNGL în anul școlar 2021-2022 

 

Data Interval Activitate 

15-18 iunie 

23 și 25 iunie 
09:00-13:00 Înscrierea candidaților prin depunerea cererilor scrise la Secretariat. 

Modelul de cerere se găsește pe pagina de internet www.cngl.eu,  

secțiunea Admitere clasa a V-a, sau la Secretariatul CNGL Sibiu. 22 și 24 iunie 13:00-15:00 

1 iulie 09:00-09:50 Test Limba engleză (numai probă scrisă; maxim 100 puncte) 

2 iulie 

09:00 Rezultate 

09:30-11:30 Depunere contestații 

12:00-16:00 Rezolvare contestații 

16:00 Rezultate finale: „promovat” (min. 50 puncte din 100) / „nepromovat”  

6 iulie 
09:00-09:50 

10:10-11:00 

Proba scrisă Limba și literatura română* (maxim 100 puncte) 

Proba scrisă Matematică* (maxim 100 puncte) 

7 iulie 
10:00 Rezultate 

10:30-12:30 Depunere contestații 

8 iulie Rezolvare contestații 

9 iulie 10:00 Rezultate finale: „admis/rezervă/respins” 

* Se organizează în situația în care numărul de cereri de înscriere depășește numărul de locuri oferite și numai pentru 

candidații declarați „promovat” la Testul la Limba engleză. 

În zilele în care se desfășoară probele, elevii se vor prezenta la CNGL la ora 08:00 însoțiți de 

un părinte, iar în sălile de examen cel târziu până la ora 08:30. 

Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev/copie după certificatul de naștere și instrumente de 

scris: pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră pentru redactarea lucrărilor și creion cu 

mină neagră pentru realizarea desenelor. La proba scrisă la Matematică se pot utiliza 

instrumente de desen. Este interzis accesul părinților în clădirile unității de învățământ. 

Calendarul a fost stabilit în ședința Consiliului de administrație CNGL organizată în data de 

21.04.2021, având în vedere structura anului școlar 2020-2021, calendarul examenelor naționale și 

prevederile legale în vigoare. 
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