
 
 Nr. înreg. 952/ 8.05.2020  

Noul CALENDAR ÎNSCRIERE/ TESTARE  ELEVI  

PENTRU FORMAREA CLASELOR a V-a, an școlar 2020-2021 

Discutat și aprobat în ședința C.A din 27 MAI 2020 

ETAPA Noul CALENDAR 

Înscrierea candidaţilor  11  mai – 22 iunie 2020  

Centralizarea și afișarea listelor candidaților înscriși și a 

repartizării acestora pe sălile de concurs 
26 iunie 2020 (pe site-ul școlii și la avizier) 

SUSȚINEREA TESTĂRII DIN MATEMATICĂ 27 iunie 2020  (ora 10-11)1 

COMUNICAREA REZULTATELOR ÎNAINTE DE 

CONTESTAȚII 
27 iunie 2020 – pe site-ul școlii, după ora 19. 

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR 29 iunie – orele 10-14 (se realizează online) 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR ȘI AFIȘAREA 

REZULTATELOR după contestații 

29 iunie – după orele 20 (rezultatele se publică 

pe site-ul școlii) 

Organizarea și desfășurarea probei de baraj (dacă e cazul) 2 iulie, ora 11 

Afișarea rezultatelor probei de baraj  2 iulie, după ora 17 

Preluarea eventualelor contestații la proba de baraj. 3 iulie – până la ora 10;  

Soluționarea contestațiilor la proba de baraj  3 iulie – până la ora 12. 

Afișarea listei cu elevii declarați admiși în clasa a V-a. 3 iulie 2020, după ora 17. 

Validarea locurilor de către CANDIDAȚII  DECLARAȚI 

ADMIȘI ȘI DEPUNEREA FOILOR MATRICOLE LA 

SECRETARIATUL COLEGIULUI 

6 - 15 iulie ORELE 10-14 

 

ATENȚIE: LIPSA CONFIRMĂRII PRIVIND 

OCUPAREA LOCULUI – PÂNĂ LA 

TERMENUL LIMITĂ PRECIZAT – ATRAGE 

DUPĂ SINE PIERDEREA ACESTUIA. 

 

Elevii care, în perioada menționată, nu își depun 

dosarele de înscriere se consideră retrași, iar pe 

locurile neocupate vor fi înscriși, în ordinea 

descrescătoare a punctajului obținut la testare,  

elevii  care nu au fost admiși pe cele 60 de 

locuri. 

Depunerea cererilor părinților/ tutorilor legali pentru ca 

gemenii/ tripleții/ frații să fie repartizați la aceeași 

formațiune de studiu. 

13 iulie 2020 (orele 10-12) 

AFIȘAREA FORMAȚIUNILOR CONSTITUITE 20 Iulie  2020 (pe siteul școlii) 

Dacă, ulterior afișării listei cu cele două formațiuni de 

studiu, există solicitări scrise din partea părinților de trecere 

a elevului admis de la o formațiune la alta, cererile se 

centralizează, iar trecerea, cu condiția existenței locului, se 

va face ținându-se cont strict de punctajului obținut, nu de o 

21  iulie 2020 (orele 14-16) 

                                                           
1 Accesul în săli e permis în intervalul 9,15- 9,50 



 
eventuală înțelegere a părților. Are prioritate elevul care a 

obținut punctajul cel mai mare. 

POSTAREA  FOMAȚIUNILOR DE STUDIU ÎN FORMĂ 

DEFINITIVĂ 
22  iulie  2020 (afișaj pe site-ul școlii) 

 


