
INFORMARE 
          privind admiterea în clasa a V-a la C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi” 

în anul școlar 2022-2023 
 
 

C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi” înființează, în anul școlar 2022-2023, clasa a V-a, cu 
un număr de 26 de locuri. În vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a la C.N. „Eudoxiu 
Hurmuzachi”,  vor fi parcurse  următoarele etape:  

 preînscrierea; 
 testarea (dacă numărul de înscrieri este mai mare decât numărul de locuri 

aprobat); 
 înscrierea propriu-zisă. 

1.1.  Etapa de preînscriere: 
 este o componentă obligatorie a procesului, în sensul că înscrierea nu se poate realiza 

dacă această etapă nu a fost parcursă; 
 candidații își exprimă intenția de a se înscrie și de a urma cursurile gimnaziale la  

C.N. „E. Hurmuzachi”; 
 are rol de a furniza părinților informații legate modalitatea de înscriere propriu zisă. 
 Preînscrierea constă în completarea și depunerea, la secretariatul colegiului, a 

următoarelor documente: 
 cerere de preînscriere;  
 copie certificat naștere elev; 
 declarație pe proprie răspundere; 
 acord de prelucrare a datelor; 
 confirmare informare în legătură cu modul de desfășurare a înscrierii. 

(tipizatele vor fi puse la dispoziție de serviciul secretariat/site) 
1.2. Etapa de evaluare: 
 În cazul în care numărul de elevi înscriși depășește numărul de locuri aprobat, toți 
elevii înscriși vor susține o probă unică de evaluare care va include subiecte de limba română 
și matematică, din programa clasei a IV-a. 
1.3. Etapa de înscriere: 

 este o etapă obligatorie; 
 părinții elevilor înscriși (sau cei declarați admiși, în cazul organizării testării) vor depune 

dosarul de înscriere la secretariatul colegiului. 
 Dosarul de înscriere va conține următoarele documente: 
 cerere de înscriere; 
 adeverință de la școala de proveniență din care să rezulte absolvirea ciclului primar de 

învățământ și media/calificativul; 
 foaia matricolă a elevului; 
 fișa de vaccinare a elevului. 

1.4. Calendarul înscrierii: 
 08.06.2022-10.06.2022 preînscrierea candidaților;  
 16.06.2022 - proba de evaluare (se organizează numai în cazul în care numărul de elevi 

înscriși depășește numărul de locuri); 
 17.06.2022 – afișarea rezultatelor la testare; 
 17.06.2022 – depunerea contestațiilor 
 23.06.2022 – afisarea rezultatelor finale 
 04-08.07.2022 va avea loc înscrierea propriu-zisă a candidaților prin depunerea 

dosarului de înscriere la secretariatul unității (zilnic, în zilele lucrătoare, între orele 9-
13); 

 dacă numărul de locuri nu a fost ocupat în sesiunea iunie-iulie, colegiul va organiza o 
nouă etapă de înscriere în luna septembrie, înainte de începerea anului școlar 2022-
2023.  


