
 

EVALUAREA COMPETENTELOR  LINGVISTICE INTR -O 
LIMBA MODERNA  

 
PROBA C 

 
14 – 16 IUNIE 2022 

 
• In zilele de 14, 15 si 16 iunie 2022 se sustine Proba C de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala 

• Elevii se vor prezenta la examen dupa o repartitie care va fi afisata DOAR LA AVIZIERUL UNITATII cu 24 de ore inaintea fiecarei zile 

de examen 

 

• Marti 14 IUNIE 2022 - PROBA ORALA – LIMBA ENGLEZA 
 

o vor participa candidatii (care nu au echivalata proba C - din clasele 12A, 12F, 12C, 12D) repartizati in aceasta zi, dupa o 

programare care va fi afisata DOAR LA AVIZIERUL SCO LII cu 24 de ore inaintea probei orale. 

o ora de începere a examenului este ora 9:00 

o accesul în sala de examen se face pe baza căr ţii de identitate/ paşaport conform repartiției 

o candidaţii vor depozita în sala special amenajată pentru bagaje telefoanele mobile şi orice alte materiale: cărţi, caiete, extrase diverse 

documente, genţi, rucsacuri etc. 

o candidaţii sunt rugaţi să fie prezenţi în centrul de examen cu cel puţin o oră înainte de ora la care sunt planificaţi. 

o candidatul extrage un bilet (nu se admite schimbarea biletului) si primeste hartie stampilata pentru ciorna 

o candidatul care refuza sa raspunda intrebarilor formulate se considera ca nu a sustinut proba respectiva. 

 
 
 
 
 



• Miercuri 15 IUNIE 2022 
 

o vor participa TOTI candidatii care nu au echivalata proba C si cuprinde PROBA DE INTELEGERE A UNUI TEXT AUDIAT 

+ PROBA SCRISA  

o candidatii vor fi prezenti in centru de examen la ora 11:00 si vor intra in sali  pana cel tarziu la ora 11:30  

o candidaţii vor depozita în sala special amenajată pentru bagaje telefoanele mobile şi orice alte materiale: cărţi, caiete, extrase diverse 

documente, genţi, rucsacuri etc. 

o accesul în sala de examen se face pe baza căr ţii de identitate/ paşaport conform repartiției 

 

o PROBA DE INTELEGERE A UNUI TEXT AUDIAT  

� incepe la ora 12:00 si are o durata de 20 minute 

o PROBA SCRISA  

� incepe la ora 13:00 si are o durata de 120 minute 

o Ambele probe (PROBA DE INTELEGERE A UNUI TEXT AUDIA T + PROBA SCRISA ) sunt obligatorii 

 
• Joi 16 IUNIE 2022 - PROBA ORALA – LIMBA ENGLEZA  

 
o vor participa candidatii (care nu au echivalata proba C si au participat miercuri 15 iunie 2022 la PROBA DE INTELEGERE A 

UNUI TEXT AUDIAT + PROBA SCRISA - din clasele 12E1, 12E2, Restantieri ) repartizati in aceasta zi, dupa o programare 

care va fi afisata DOAR LA AVIZIERUL SCOLII cu 24 d e ore inaintea probei orale. 

o ora de începere a examenului este ora 9:00 

o accesul în sala de examen se face pe baza căr ţii de identitate/ paşaport conform repartiției 

o candidaţii vor depozita în sala special amenajată pentru bagaje telefoanele mobile şi orice alte materiale: cărţi, caiete, extrase diverse 

documente, genţi, rucsacuri etc. 

o candidaţii sunt rugaţi să fie prezenţi în centrul de examen cu cel puţin o oră înainte de ora la care sunt planificaţi. 

o candidatul extrage un bilet (nu se admite schimbarea biletului) si primeste hartie stampilata pentru ciorna 

o candidatul care refuza sa raspunda intrebarilor formulate se considera ca nu a sustinut proba respectiva. 

• Comunicarea rezultatelor se face dupa evaluarea tuturor candidatilor din liceu si centralizarea rezultatelor.  



 

• ATENTIE! CANDIDAŢII  SUNT RUGAŢI SĂ IA  LA  CUNOŞTINŢĂ ATRIBUŢIILE  CE LE REVIN ŞI 

CONSECINŢELE CE DECURG ÎN CAZUL NERESPECTĂRII ACESTORA. 

 


