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CALENDARUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI 

„MICII CAMPIONI” - EDIȚIA 2022 

 

 

 03 mai – 06 mai 2022 – înscrierea candidaţilor, FIZIC, la secretariatul 

Colegiului, după următorul program : 

 

 MARŢI, 3 mai 2022,  15.00 – 18.00 

 MIERCURI, 4 mai 2022,  15.00 – 18.00 

 JOI, 5 mai 2022,   09.00 – 14.00 

 VINERI, 6 mai 2022,  09.00 – 14.00 

 

 Marti, 10 mai 2022 – afișarea pe site-ul Colegiului a listelor cu 

candidații înscriși. 

 

 Joi, 12 mai 2022 – 1000 - 1200    -    Prima probă de concurs    

 Vineri, 13 mai 2022 – 1000 - 1200       -     A doua probă de concurs    

 Luni, 16 mai 2022 – ora 1300      -    Afişarea rezultatelor iniţiale    

 Luni, 16 mai 2022 – 1330-1430   -    Depunerea contestaţiilor la 

secretariatul Colegiului       

 Miercuri, 18 mai 2022 – ora 1400    -   Afişarea rezultatelor finale    

 06 iunie – 10 iunie 2022  -    Depunerea cererilor de înscriere în clasa  

a V-a pentru elevii declaraţi admişi la Colegiul Naţional de Informatică 

„Tudor Vianu”, în intervalul orar 09:00 – 15:00, FIZIC, la secretariatul 

Colegiului.  
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Informaţii utile în vederea ÎNSCRIERII la concurs 

1. Pentru anul scolar 2022/2023, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor 

Vianu” propune o cifră de şcolarizare de 52 de locuri repartizate în două clase 

a V-a (2 clase x 26 de elevi). 

 

2. În vederea înscrierii la concurs, părintele/tutorele legal va completa 

cererea de înscriere care poate fi descărcată de pe site-ul Colegiului, 

la care anexează o copie a certificatului de naştere al candidatului.  

Acestea se depun, DOAR FIZIC, la secretariatul Colegiului, după 

programul afişat mai sus.  
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