Str. Gheorghe Şincai, 25
430311, Baia Mare

Tel: 0262 211 245 www.sincaibm.ro
Fax: 0362802153 sincaibm@yahoo.com

Informații despre testarea în vederea admiterii elevilor în clasa a V-a
la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare
anul şcolar 2021 – 2022
1. Înscrierea pentru testare
Înscrierea în vederea susținerii probelor pentru testare se va realiza completând
formularul tip. Acesta se găsește la secretariatul și pe site-ul colegiului.
Formularul poate fi depus la secretariatul colegiului, în perioada 17 – 21 mai 2021,
între
orele
8:00
–
15:00
sau
online
accesând
linkul:
https://forms.gle/jsfcTGfgPvFU1giJ8
2. Desfășurarea probelor
Admiterea în clasa a V-a va avea loc în urma susţinerii a două probe scrise,
fiecare cu durata de 45 de minute, după cum urmează:
– marți
25 mai 2021 – începând cu ora 15:00 – limba română;
– miercuri
26 mai 2021 – începând cu ora 15:00 – matematică.
Candidații se vor prezenta în sălile de clasă unde vor fi repartizați, în fiecare
dintre zilele de concurs între orele 14:00 și 14:30.
Între orele 14:30 și 15:00 are loc instruirea candidaților de către asistenți.
Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev sau copie a certificatului de naştere,
pix sau stilou cu pastă respectiv cerneală de culoare albastră, creion grafic, liniar.
Accesul părinților în incinta colegiului este interzis! Elevii vor fi conduși spre sălile
de examen de către membrii comisiei de organizare a admiterii!
3. Evaluarea lucrărilor și afișarea rezultatelor
Fiecare lucrare va fi evaluată cu maximum 100 de puncte. Punctajul maxim
pentru fiecare cerinţă va fi precizat pe foile cu subiectele de concurs, care vor fi
înmânate candidaţilor.
Media generală obținută de fiecare candidat reprezintă media aritmetică a
punctajelor obținute la cele două probe.
Rezultatele cu punctajele obținute la fiecare dintre probe și media generală vor fi
afișate vineri, 28 mai 2021.
4. Depunerea contestațiilor și reevaluarea lucrărilor
Contestaţiile se pot depune la secretariatul Colegiului Naţional „Gheorghe
Şincai” luni, 31 mai 2021, între orele 12:00 și 14:00. Se poate contesta punctajul
obţinut la lucrarea proprie, completând un formular tip existent la secretariat și pe
site-ul colegiului.
Lucrările contestate vor fi reevaluate.

Punctajele obţinute după etapa de contestaţii sunt punctaje finale.
5. Stabilirea și afișarea rezultatelor finale
Elevii care pot fi admiși trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
– au susținut ambele probe;
– la fiecare probă au obținut cel puțin 50 puncte.
Vor fi declaraţi admişi primii 50 elevi.
Dacă pe ultima poziţie sunt mai mulţi elevi care au aceeaşi medie generală
departajarea se face în ordine, în funcţie de:
a) punctajul obţinut la proba de matematică;
b) numărul de subpuncte (din cadrul subiectelor), la proba de matematică, la care sa obţinut punctaj maxim;
c) numărul de subpuncte (din cadrul subiectelor), la proba de limba română, la care
s-a obţinut punctaj maxim.
Elevii declarați admiși sunt rugați ca până la data de 11.06.2021 să
completeze și să depună la secretariatul colegiului formularul tip de confirmare
pentru înscrierea în clasa a V-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare,
sau după caz declarația de renunțare.
6. Confirmarea locului
Pentru confirmarea locului sunt necesare următoarele acte:
 Formular confimare înscriere în clasa a V-a – 2021, existent la secretariat și
pe site-ul colegiului;
 Copie după certificatul de naștere al elevului;
 Copie după cărțile de identitate ale părinților;
 Adeverință medic de familie („clinic sănătos”)+aviz epidemiologic;
 Foaia matricolă pentru clasele I-IV, se poate aduce până la începutul anului
școlar (luna septembrie 2021).
Retragerea unui candidat, dintre cei declarați admiși, dă dreptul următorului
candidat din lista de așteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor generale, să se
înscrie în clasa a V-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare.
Datorită contextului epidemiologic, pot interveni modificări în organizarea și
desfășurarea admiterii. În cazul în care apar modificări, acestea vor fi postate pe
site-ul colegiului.
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