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INFORMAȚII DESPRE TESTAREA ÎN VEDEREA 

ADMITERII ELEVILOR ÎN CLASA A V-A  

anul școlar 2021-2022 
 

 

1.  Desfășurarea probelor 

Testarea pentru clasa a V-a va avea loc în urma susținerii a două probe scrise, pe data 

de 29.05.2021, fiecare cu durata de 45 de minute, după cum urmează: 

 900 - 945 - limba română; 

 1000 - 1045 - matematică. 

Accesul candidaților în săli se face doar în intervalul 815  -  850  pe  INTRAREA A 

sau  INTRAREA B  conform repartizării în sălile de testare. 

Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev sau copie a certificatului de naștere, 

instrument pentru scris de culoare albastră, creion grafic, liniar. 

Accesul părinților în incinta colegiului este interzis! Elevii vor fi conduși spre 

sălile de examen de către membrii comisiei de organizare a admiterii! 

Testarea la clasa a V-a va începe la ora 900.  

La finalul testării fiecare candidat va primi un COD INDIVIDUAL pentru 

vizualizarea rezultatelor. 

 

2. Evaluarea lucrărilor și afișarea rezultatelor 

Fiecare lucrare va fi evaluată cu maximum 10 puncte. Punctajul maxim pentru fiecare 

cerință va fi precizat pe foile cu subiectele de concurs, care vor fi înmânate candidaților. 

Media generală obținută de fiecare candidat reprezintă media aritmetică a punctajelor 

obținute la cele două probe. 

Rezultatele cu punctajele obținute la fiecare dintre probe și media generală vor fi 

afișate până luni, 31.05.2021, ora 900. 

3. Depunerea contestațiilor și reevaluarea lucrărilor 

Contestațiile se pot depune la secretariatul Colegiului Național „Vasile Lucaciu” luni, 

31.05.2021, între orele 1000 și 1400. Se poate contesta punctajul obținut la lucrarea 
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proprie, completând un formular tip existent la secretariat și pe site-ul colegiului. 

Lucrările contestate vor fi reevaluate. Dacă diferența este de minim 50 sutimi, nota 

finală este cea obținută în urma reevaluării. 

Punctajele obținute după etapa de contestații sunt punctaje finale. 

4. Stabilirea și afișarea rezultatelor finale 

Elevii admiși trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: 

 au susținut ambele probe; 

 la fiecare probă au obținut cel puțin 6 puncte; 

 se află între primii 50 elevi. 

Elevii declarați admiși sunt rugați ca până la data de 11.06.2021 să completeze și să 

depună la secretariatul colegiului formularul tip de confirmare pentru înscrierea în clasa 

a V-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, sau după caz declarația de 

renunțare. 

 

5. Confirmarea locului 

Pentru confirmarea locului sunt necesare următoarele acte: 

 Formular confirmare înscriere în clasa a V-a - 2021, existent la secretariat şi pe 

site-ul colegiului; 

 Copie după cărțile de identitate ale părinților; 

 Adeverință medic de familie („clinic sănătos”) + aviz epidemiologic; 
 

      Retragerea unui candidat, dintre cei declarați admiși, dă dreptul următorului 

candidat din lista de așteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor generale, să se 

înscrie în clasa a V-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare. 

 

                            Succes tuturor candidaților!                                 

 
             Director,        Director adjunct, 

prof. Camelia-Laura Bogdan                       prof. Simona Sălăjan 


