
Anunţ privind 
 

ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CLASA a V-a,  an şcolar 2020-2021 
 
 

Aprobat în sedinţa C.A. din 25 mai 2020 

 
 
 

•  în intervalul 02 - 22 iunie a.c.,   Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare face 

înscrieri pentru  constituirea  claselor  a V-a,  an şcolar  2020-2021,  în  limita a 50 de  

locuri aprobate  prin fila Planului de şcolarizare. 

•    în contextul  actual, generat de creşterea  riscului de contaminare  cu virusul GOVID 19 

în  colectivităţile  şcolare,  ce a dus  la suspendarea  cursurilor,  vă informăm   că înscrierile  

se vor  face  on-line, prin completarea  unui FORMULAR  TIPIZAT,  ce va putea fi accesat 

de pe site-ul  şcolii, începând  cu data 26 mai 2020. 

•    După completare,  formularul va fi expediat prin accesarea  butonului TRIMITE. 

•  Suplimentar, părintele va depune la secretariatul colegiului sau va transmite, scanat, prin          

e-mail, la adresa lucaciu@lucaciu.multinet.ro şi documentele necesare înscrierii, 

menţionate  mai jos. 

•    Scanările vor fi ARH IVATE şi vor fi însoţite  obligatoriu de mentiunea: DOCUMENTE 

ÎNSCRIERE  ELEV  (se va rnenţiona numele, prenumele, respectiv scoala de  
provenienţă,   după  exemplul: Documente înscriere elev Popescu Ionel, Şcoala 
Gimnazială …. 

 • în  cazul  în  care  părintele,  din  diverse  motive,  nu  poate  scana  documentele   de 

înscriere, le poate depune direct la secretariatul  scolii. Chiar şi în acest caz, cererea de înscriere se va 

completa  tot on-line (formularul  tipizat). 

 
•    Documente necesare  înscrierii: 

../  cerere de înscriere  (tipizatul completat  on-line!); 

../  copie  certificat de naştere elev; 

../  copie carte de identitate părinţi / tutore legal instituit; 

../ declaraţie  pe propria  răspundere  a părintelui / tutorelui  privind starea  de 

sănătate  a copilului  (formular  tipizat,  pe care părintele  să-l descarce de pe 

site-ul şcolii şi să-l  predea,  semnat,  cadrului medical,   în dimineaţa testării), 
 
 

I       Avand   în  vedere   lipsa   de  predictibilitate    a  situaţiei   generate   de  contextul 

epidemiologic  actual,  nu excludem posibilitatea  ca în zilele/ săptămânile  viitoare  să 

intervină,  independent   de  voinţa  noastră,   dispoziţii  care  să modifice  prevederile ROFUIP  

în vigoare privind modul de constituire  a claselor a V-a pentru  anul şcolar 2020-2021.  Vă 

rugăm  să  urrnariţi  constant  postările  pe care le vom face pe site-ul şcolii şi să respectaţi  

termenele  stabilite. 

•  Părintii vor evalua,  din perspectiva  COVID-19,   riscurile participării propriului copil la 

testare şi vor decide asupra acestui aspect în consecinţă. 

 

• Durata  testului   -  45 de minute  pentru fiecare disciplină, cu o pauză de 15 minute între 

probe. 

•    Materia  evaluată  e cea cuprinsă în programa  şcolară pentru clasele I -  IV. 
•    Testarea  va fi organizată luni,    29 iunie  2020. 

•    Elevii  vor  avea acces  în sălile  de testare  în  intervalul 8,30 -  8,55  şi vor avea asupra lor 

carnetul de elev sau copie după certificatul de naștere în vederea identificării respectiv declaraţia 

părintelui privind acordul de participare la testare. 
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