
 
ANUNȚ  PRIVIND  FORMAREA  CLASEI a V-a , AN  ȘCOLAR  2021-2022 

1. Înscrierile pentru clasa a V-a , an școlar 2021-2022, se pot face on line, la 
adresa de mail lcantemirvoda@yahoo.com , sau la secretariatul Colegiului 
Național ,,Cantemir-Vodă”, până în data de 25 iunie 2021, ora 14.00.  

2.  Fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul Colegiului, www.cncv.ro , 
secțiunea ,,Concursuri și examene - admitere clasa a V-a”. 

3.  În cazul în care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul de 
locuri aprobate conform legislației în vigoare, se va organiza o testare pentru 
formarea efectivului clasei a V-a pentru anul școlar 2021-2022. 

4. Testarea va avea loc pe 03.07.2021, ora 9.00, la Colegiul Național ,,Cantemir-
Vodă”.  

5. Durata testării este de 90 de minute. 
6. Listele cu elevii participanți la testare vor fi afișate la avizierul Colegiului, în 

ziua premergătoare testării. 
7. Testarea constă într-o probă scrisă la care se vor verifica cunoștințele de 

matematică, logică și perspicacitate.  
8. Materia pentru testare se regăsește în programa școlară în vigoare, pentru 

învățământul primar, la disciplina ,,matematică”, iar  subiectele date la testare 
în anii precedenți se regăsesc pe site-ul Colegiului, la secțiunea ,,Concursuri și 
examene - admitere clasa a V-a”. 

9. În ziua testării, accesul elevilor în Colegiu se face între orele 8.00-8.30. Elevii 
vor purta mască de protecție și vor avea asupra lor:  

            -certificatul de naștere, copie sau original, sau carnetul de note, semnat,  
ștampilat, cu fotografie;                                                                                                                                                                                                 

                -stilou cu cerneală albastră sau pix cu mină albastră; 
                -creion, gumă, riglă; 
                -eventual, o sticlă cu apă; 

10. În ziua testării NU ESTE PERMIS accesul părinților  în incinta Colegiului. 
11. Rezultatele testării se vor afișa în seara zilei de 03.07.2021, la avizierul 

Colegiului. 
12. Eventualele contestații se vor transmite la secretariatul Colegiului în format 

online pe adresa de mail lcantemirvoda@yahoo.com în data de 05.07.2021, în 
intervalul orar 08.30-11.00. 

13. Rezultatele finale se vor afișa la avizierul Colegiului în data de 06.07.2021. 
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