
 
ANEXA 1. la Procedura privind admiterea elevilor în clasa a V-a, an şcolar 2019-2020 la Colegiul Național C. D. Loga Timișoara   

Nr. înreg. _____________________ Aprobat, 

Director, prof. Tihomir Milin 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE  

Domnule director, 

          

Subsemnatul(a)________________________________________________________, 

domiciliat(ă) în localitatea _____________________________________________________ 

str. _________________________________ bl. ____, nr. ______, et,_____, legitimat prin         

CI seria ________nr.____________, părinte al elevului _____________________________ 

___________________________aflat în clasa a IV-a la școala _________________________ 

din localitatea ____________________________, vă rog să aprobaţi înscrierea fiului/ fiicei  

meu/mele  în clasa a V-a, la Colegiul Național C. D. Loga din Timișoara, an școlar 2019-2020.  

Am luat la cunoștință faptul că, în cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul 

locurilor  aprobate prin Planul de școlarizare, se organizează testarea nivelului de cunoștințe al elevilor 

înscriși, din disciplina MATEMATICĂ, iar admiterea elevilor se va face în ordinea descrescătoare a 

punctajului obținut în urma testării1.  

Am luat la cunoștință faptul că elevii declaraţi admişi în clasa a V-a la Colegiului Național C. 

D. Loga din Timișoara trebuie să-și rezerve  locul ocupat în intervalul 29 mai - 07 iunie 2019. 

Rezervarea presupune completarea și depunerea de către părinte, la secretariat, a unei cereri tipizate 

(Anexa 2 la Procedură).  

Cunosc faptul că lipsa rezervării locului – până la termenul precizat – atrage după sine 

pierderea acestuia, iar elevul (elevii) inițial admis (admiși) va (vor) fi declarat (declarați) RETRAS 

(RETRAȘI). În această situație, locul(locurile) rămas(e) liber(e) prin neconfirmare, va(vor) fi ocupat(e) 

de cel (cei)  care a (au) susţinut testarea, strict în ordinea descrescătoare a mediilor. 

Menţionez că am parcurs documentele afișate pe site-ul școlii privind testarea elevilor pentru 

constituirea claselor a V-a la Colegiul Național C. D. Loga în anul şcolar 2019-2020.  

 Anexez prezentei cereri următoarele documente pentru înscrierea fiului meu/ fiicei mele: 

1. Copie certificat naștere elev. 

2. Adeverință din care să rezulte la ce școală învață elevul/ eleva. 

3. Copia cărții de identitate a părintelui 

Data:         

                                                                                                Semnătura, _________________               

Telefon părinte____________________ 

 

Domnului director al Colegiului Național C. D. Loga – Timișoara 

                                                 
1 Dacă ultima medie de admitere este obţinută de mai mulţi candidaţi, depășindu-se astfel numărul de locuri aprobat prin planul 

de școlarizare (60), candidații în cauză vor susține o probă de baraj. Proba de baraj se va fixa în prima săptămână de după 

susținerea testării și va include rezolvarea unor exerciții  cu grad de dificultate diferențiat, pentru a face posibilă departajarea. 

Nu se admit locuri suplimentare celor aprobate prin Planul de școlarizare. 


