
1.Informații clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022 

În prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare s-au înscris 51 de elevi la Liceul 

Tehnologic “Ion Creangă” Curtici și 16 elevi la Școala Gimnazială Nr. 2 Curtici (structură a 

Liceului Tehnologic “Ion Creangă” Curtici). 

Astfel, în anul școlar 2021-2022 vor funcționa: 

• 2 clase pregătitoare cu 51 elevi la Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici 

(prof. Popovici Florina și prof. Onica Cristina) 

• 1 clasă pregătitoare cu 16 elevi la Școala Gimnazială Nr. 2 Curtici  

Elevii vor fi repartizați în clasa pregătitoare prin tragere la sorți conform procedurii ISJ 

Arad. Data la care va avea loc repartizarea elevilor în clasa pregătitoare va fi anunțată 

din timp părinților. 

2.Oferta educațională Liceului Tehnologic “Ion Creangă” Curtici pentru 

anul școlar 2021-2022 

• Clasa pregătitoare  -2 clase Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici 

-1 clasă Școala Gimnazială Nr. 2 Curtici 

• Clasa a V-a   - 2 clase Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici 

-1 clasă Școala Gimnazială Nr. 2 Curtici  

• Clasa a IX-a liceu zi - tehnician în activități economice - 1 clasă  

• Clasa a IX-a profesională – vânzător comerciant   - 1 clasă 

 

3. Evaluare Națională II, IV, VI 

Săptămâna aceasta, mai precis în zilele de 12 și 13 mai 2021, s-a desfășurat examenul 

de EN pentru elevii claselor a VI-a la disciplinele Limba și literatura română – Limba engleză 

(12.05.2021) respectiv Matematică și științe (13.05.2021). 

Prezentăm mai jos, calendarul EN pentru clasele a IV-a și a II-a 

Evaluarea națională pentru clasa a IV-a – 2021  

• Marți, 18 mai 2021: Limba română 

• Miercuri, 19 mai 2021: Matematică 

• Joi, 20 mai 2021: Limba maternă (nu e cazul) 



Evaluarea națională pentru clasa a II-a – 2021  

• Marți, 25 mai 2021 – Limba română & limba maternă (scris) 

• Miercuri, 26 mai 2021 – Limba română & limba maternă (citit) 

• Joi, 27 mai 2021 – Matematică  

• Vineri, 28 mai 2021 – Limba română pentru minoritățile naționale (scris & citit)(Nu e 

cazul) 

 

4. Informații pentru elevii claselor a VIII-a  

Elevii claselor a VIII-a vor încheia cursurile în data de 11 iunie 2021, urmând să susțină 

probele examenului de Evaluare Națională după următorul calendar: 

CALENDARUL de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, 

în anul școlar 2020-2021: 

• 7 - 11 iunie 2021 - Înscrierea la evaluarea națională 

• 22 iunie 2021 - Limba și literatura română, probă scrisă 

• 24 iunie 2021 - Matematică, probă scrisă 

• 25 iunie 2021 - Limba și literatura maternă, probă scrisă 

• 29 iunie 2021 (până la ora 14:00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor 

• 29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) - 

Depunerea contestațiilor 

• 30 iunie – 4 iulie 2021 - Soluționarea contestațiilor 

• 4 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 

În perioada 10 mai – 18 iunie 2021 elevii claselor a VIII-a vor participa la 

activități remediale la disciplinele de examen, respectiv Limba și literatura 

română și Matematică. Aceste activități se desfășoară în școală, cu profesorul de 

la clasă, după următorul program: 

 Clasa a VIII-a A: 

Luni,  între orele 14-16  - Matematică, prof. Popescu Gabriela 

Marți, între orele 14-15 - Matematică, prof. Popescu Gabriela 

Miercuri, între orele 16-18 - Limba și literatura română, prof. Vereșezan Oana 

Joi, între orele 14-15 - Limba și literatura română, prof. Vereșezan Oana 

 Clasa a VIII-a B: 



Luni,  între orele 14-15  - Matematică, prof. Clepea Florin 

Marți, între orele 14-16 - Matematică, prof. Clepea Florin 

Miercuri, între orele 14-15 - Limba și literatura română, prof. Erdei Andreea 

Joi, între orele 14-15 - Limba și literatura română, prof. Erdei Andreea 

Vineri, între orele 14-15 - Limba și literatura română, prof. Erdei Andreea 

 Clasa a VIII-a Școala Gimnazială Nr. 2: 

Luni,  între orele 14-15  - Limba și literatura română, prof. Tudorescu Corina 

Marți, între orele 14-15 - Limba și literatura română, prof. Tudorescu Corina 

Miercuri, între orele 14-15 - Matematică, prof. Centean Liliana 

Joi, între orele 14-15 - Matematică, prof. Centean Liliana 

 

5. Informații pentru elevii claselor a XII-a  

Elevii claselor a XII-a vor încheia cursurile în data de 4 iunie 2021, urmând să susțină 

probele examenului de Bacalaureat după următorul calendar: 

CALENDARUL  de desfășurare a examenului de Bacalaureat pentru absolvenții clasei 

a XII-a, în anul școlar 2020-2021: 

 

Sesiunea iunie - iulie 2021 

• 31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 

• 4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 

• 14-16 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba 

română -proba A 

• 16-17 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba 

maternă - proba B 

• 18-23 iunie 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D 

• 23-25 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 

internațională – proba C 

• 28 iunie 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă 

• 29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă 

• 30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă 

• 1 iulie 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă 

• 5 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea 

contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00 

• 6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestațiilor 

• 9 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale 



În perioada 10 mai – 25 iunie 2021 elevii claselor a XII-a vor participa la activități 

remediale la disciplinele de examen, respectiv Limba și literatura română, Matematică, 

Geografie, Biologie, Istorie, Psihologie. Aceste activități se desfășoară în școală, cu 

profesorul de la clasă, după următorul program:  

 Clasa a XII-a A: 

Luni,  între orele 13-14  -Psihologie, prof. Bojin Emeșe 

                            14-16 -Geografie, prof.Mocuța Liana 

Marți, între orele 17-19 -Limba și literatura română, prof. Vereșezan Oana 

Joi, între orele 14-16 -Istorie, prof. Gherman Alina 

 

Clasa a XII-a B: 

Marți, între orele 17-19 -Limba și literatura română, prof. Vereșezan Oana 

Miercuri, între orele 13-14 –Biologie, prof. Muntean Florica 

                                  14-16 –Matematică, prof. Popescu Gabriela 

Vineri, între orele 14-15 -Biologie, prof. Muntean Florica 

 

 

 

Director, 

prof. Vereșezan Oana 
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