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IMPORTANT 

pentru candidaţi 
 

 Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tg-Jiu (C.N.”S.H.”) oferă cea mai largă 
paletă de specializări. 

 
NU UITA! 
 

 În primul rând trebuie să şti în ce şcoală doreşti să studiezi. 

 Dacă te-ai hotărât pentru C.N.”S.H.”, priveşte încă o dată oferta noastră 
educaţională. Ai la îndemână 8 specializări! 

 În fişa de înscriere completează.le de la 1 la 8 pe toate acestea în funcţie 
de preferinţele tale (ex.: 1. filologie, 2. ştiinţele naturii, ... 8, ştiinţe socio-
umane). 

 Abia după ce ai epuizat aceste opţiuni stabileşte a doua şcoală care te 
interesează. 

 Admiterea ta la una din specializări se realizează în baza mediei de la 
evaluarea naţională (80%) şi a mediei generale din gimnaziu (20%). 

 Pentru a putea ocupa un loc la specializările ce presupun teste de limbă 
modernă (lb.franceză bilingv, lb. engleză intensiv, matematică informatică 
lb.engleză bilingv) trebuie să participi la aceste teste! 

 Pentru a fi admis/admisă la specializarea învăţători/educatoare trebuie să 
participi la probele de aptitudini: interviu, aptitudini muzicale, aptitudini 
fizice, aptitudini artistice (ed.vizuală/plastică). 

 Înscrierea la specializările: matematică informatică lb. engleză bilingv, 
filologie franceză bilingv, învăţători-educatoare se face la Secretariatul 
Colegiului în perioada 22 – 23 mai 2017, între orele 900 – 1500. Pentru 
înscriere se ridică de la Secretariatul Şcolii Generale absolvite, anexa la 
fişa de înscriere (18-19 mai 2017). 

 Graficul de susţinere a probelor de aptitudini şi de limbă modernă la 
specializările: învăţători-educatori, filologie franceză bilingv şi matematică 
informatică lb. engleză bilingv este afişat alăturat! 

 Testul de limba engleză pentru specializarea filologie engleză intensiv se 
desfăşoară după încheierea repartizării computerizate a candidaţilor la 
specializările filologie şi filologie.engleză intensiv 

 Urmăreşte în broşura „ADMITEREA” codurile C.N.”.S.H.” pentru 
specializările care te interesează! 
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