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Anexa 1 

Calendarul  înscrierii la clasa a V-a la 

Liceul Teoretic ”Miron Costin,, Iași 

 

29 noiembrie 2017 

Postarea pe site a calendarului, a unui extras din regulamentul de admitere și a modelelor de 

subiecte. 

5-16 martie 2018 

 Informarea tuturor celor interesați (cadre didactice, părinți, elevi) cu privire la pașii 

procedurii, prin afișarea pe site, la avizier și prin adrese trimise către școli. 

16 -30 martie 2018 

Depunerea cererilor de înscriere la secretariatul unității noastre. (Anexa 2) 

16 aprilie 2018 

Afișarea  bazei de date  cu numărul elevilor care au depus cerere de înscriere în clasa a V-a. În 

cazul în care numărul cererilor depuse depășește numărul de locuri aprobat, toți elevii 

înscriși vor participa la cele două probe obligatorii limba română și matematică din cadrul 

concursului MATEROM. În această situație, se vor afișa condițiile de concurs și programul 

probelor. 

25 mai 2018 

Afisarea repartitiei elevilor in sali 

26 mai 2018 

Susţinerea probelor scrise la cele două discipline de concurs şi afişarea rezultatelor iniţiale. 
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29-31 mai 2018 

Depunerea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale. 

4 iunie 2018 

Festivitatea de premiere pentru fiecare disciplină de concurs, limba română și matematică, și 

acodarea premiului special cumulat pentru cele două discipline. 

Stabilirea diriginţilor, prin decizie a Consiliului de Administraţie. 

8 iunie 2018 

Sustinerea examenului de diferente pentru elevii care nu au studiat limba engleza in ciclul 

primar. 

14-22 iunie 

Completarea dosarelor de înscriere de către elevii care au fost admiși. 

22-30 iunie 

Şedinţe cu părinţii pentru alegerea disciplinelor opţionale şi organizarea colectivelor. 
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Înscrieri pentru ocuparea locurilor 
 la clasa a V-a anul școlar  2018 – 2019 

 

Plan de școlarizare: 
➢ 1 clasă   =  28 elevi  

limbi moderne: limba engleza intensiv (L1)/ Lb.franceză (L2) 
 

Înscrierile se fac în perioada 16-30 martie 2018 pe baza copiei certificatului 
de naștere al copilului și a cererii tip, care se găsește la secretariat.  

 
În situația în care numărul cererilor de înscriere depășește numărul de locuri 

aprobat prin planul de școlarizare se va organiza concurs de selecție, astfel: 
 

➢ 16 aprilie 2018 - afișarea listei cu elevii înscriși 
➢ 25 mai 2018 -  afișarea repartiției elevilor în săli 
➢ 26 mai 2018  ora 900 -  test limba română 
➢ 26 mai 2018 ora 1030 - test matematică  
➢ 26 mai 2018 -  afișarea rezultatelor 
➢ 29 mai 2018 - depunerea contestațiilor 
➢ 30-31 mai 2018 - rezolvarea  contestațiilor 
➢ 31 mai 2018 - afișarea rezultatelor finale  
➢ 8 iunie 2018 - sustinere examen diferenta pentru elevii care nu au studiat 

limba engleză în ciclul primar  
➢ 14-22 iunie 2018 - completarea dosarelor elevilor admiși  

 
 

Durata probelor: 60 minute (15 minute pentru lectura subiectelor și 45 minute 
redactarea lucrării) în intervalele orare 900-1000 și  1030-1130.    
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