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ANUNȚ
Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași organizează înscrieri pentru
ocuparea locurilor la clasa a V-a, anul școlar 2017-2018, în două etape:
Etapa I
 Înscriere: perioada 08 – 22 martie 2017, orele 07.30-15.30, la secretariatul
colegiului
 Documente necesare: copie după certificatul de naștere al copilului și
cererea tip, disponibilă la secretariat și în format electronic pe site-ul
colegiului (www.colegiulnegruzzi.ro).
 În situația în care numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a va depăşi
numărul de locuri oferite, se vor organiza examinări în vederea selecției:
25 martie 2017, ora 900
Concursul de Limbă, Comunicare și Literatură Română „Ionel
Teodoreanu”
25 martie 2017, ora 1015
Concursul de Matematică „Traian Lalescu”
 Accesul elevilor în sălile de concurs este permis până la ora 830,
pe baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs sau a
copiei după certificatul de naștere
 Durata probelor: 45 minute, în intervalele orare 0900-0945 și
1015-1100
 Rezultatele vor fi afișate la avizier și pe site-ul colegiului după
finalizarea evaluării
Etapa a II-a: mai 2017
 În situația în care numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a va depăşi
numărul de locuri oferite, se va organiza testarea elevilor de clasa a IV-a la
limba română și la matematică.

Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iaşi
Str. Toma Cozma nr. 4, loc. Iaşi, cod 700555
Tel./fax.: 0232/210510, 0232/216373
e-mail: colegiul_negruzzi@yahoo.com
www.colegiulnegruzzi.ro

Extras din Procedura operațională privind selecția elevilor în clasa a V-a la
Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași:
 Pentru etapa I se alocă 80% din numărul de locuri pentru clasa a V-a.
 După realizarea bazei de date și postarea acesteia la avizier și pe site-ul școlii, pe
data de 25 martie 2017 vor avea loc probele scrise la limba și literatura română
(Concursul de Limbă, Comunicare și Literatură ”Ionel Teodoreanu”) și/sau la
matematică (Concursul de Matematică ”Traian Lalescu”).
 Elevii care vor obține premii la Concursul de Limbă, Comunicare și Literatură
”Ionel Teodoreanu” sau la Concursul de Matematică ”Traian Lalescu” vor fi
declarați admiși, în limita locurilor disponibile, pe baza opțiunii părinților pentru
înscrierea în clasa a V-a la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași.
 Pentru etapa a II-a se alocă 20% din numărul de locuri pentru clasa a V-a.
 Etapa a II-a va avea loc în luna mai, conform unui calendar care va fi anunțat în
timp util.
 În etapa a II-a va avea loc testarea elevilor de clasa a IV-a la limba română și la
matematică.
 Elevii vor fi admiși, în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescătoare a
mediei punctajelor obținute la cele două probe de concurs.
Notă: Pentru anul școlar 2017-2018 au fost propuse 5 clase a V-a, din care 2 clase
cu studiul intensiv al limbii engleze și 1 clasă cu studiul intensiv al limbii
germane.

