
 
 

 

 

Nr.1112/07.04.2021 

COLEGIUL NAȚIONAL ”ȘTEFAN CEL MARE” HÂRLĂU 

TESTAREA PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A V- A AN SCOLAR 

2021/2022 

22 MAI 2021 

ÎNSCRIEREA CANDITAȚILOR 

Se poate înscriere orice elev din clasa a IV –a din orașul Hârlău sau din orice altă 

localitate 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE 03 - 21 mai 2021, între orele 8.00 – 15.00 

                                             Înscrierea se face exclusiv online din 3 MAI 2021, 

pe adresa de mail al colegiului ( testare2021@colegiulharlau.ro ) 

Acte necesare: Certificat de naștere, adeverință că este înscris în clasa a IV-a/ 

carnetul de elev vizat la zi și Formular tip înscriere se va putea completa de pe 

data de 3 MAI 2021.  CLIK CERERE ÎNSCRIERE. Formularul tip completat și 

scanat, împreună cu celelalte documente  se trimite pe adresa de mail 

menționată. Eventualele probleme tehnice se rezolvă la telefon 0232720911 sau 

0741798109 în zilele lucrătoare între orele  9 – 15. 

METODOLOGIA SELECȚIEI PENTRU CLASA a V-a CLIK 

NUMĂRUL LOCURILOR 26 

În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor 

disponibile, se va organiza testarea elevilor 

TIPURI DE SUBIECTE 

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a 

IV-a. 

Programa Limba și literatura română  AICI 

Model subiect și barem Limba română CLIK 

mailto:testare2021@colegiulharlau.ro
https://www.colegiulharlau.ro/INSCRIEREA%20ELEVILOR%20CLASA%20a%20V-a%202021/CerereV.pdf
https://www.colegiulharlau.info/INSCRIEREA%20ELEVILOR%20CLASA%20a%20V-a%202021/Metodologia%20selectiei%20clasa%20a%205%20a%202021.pdf
https://www.colegiulharlau.info/INSCRIEREA%20ELEVILOR%20CLASA%20a%20V-a%202021/Programa%20limba%20si%20literatura%20romana.pdf
https://www.colegiulharlau.info/INSCRIEREA%20ELEVILOR%20CLASA%20a%20V-a%202021/Model%20testare%20Limba%20Romana.pdf


 
 

 

 

Programa matematica AICI 

Model subiect și barem Matematica CLIK 

Modele de subiecte se vor posta pe 15 aprilie 2021 

TESTAREA ELEVILOR 22 MAI 2021 

900 – 1000 LIMBA ROMÂNA 

1000– 1015 PAUZĂ – Elevii nu vor părăsi colegiul. 

1015– 1115 MATEMATICĂ 

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 minute ( 45 de 

minute + 15 minute ) pentru lecturarea textului sau transcriere 

După ora 15 vor fi afișate rezultatele atât la afișierul  cât si pe site-ul 

colegiului : http://www.colegiulharlau.info/ 

Eventualele contestații se vor depune luni 24 mai 2021, între orele 9 - 12. 

Rezultatele finale vor fi afișate luni 24 mai 2021, până la ora 18,00. 

Procedura operațională pentru desfășurarea testării în condiții de maximă 

siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare și în funcție de evoluția 

situației epidemiologice la nivel național va fi postată pe site-ul colegiului cu cel 

puțin 48 de ore înainte de desfășurarea probelor. 

 

https://www.colegiulharlau.info/INSCRIEREA%20ELEVILOR%20CLASA%20a%20V-a%202021/2021%20PROGRAMA%20MATEMATICA%20PENTRU%20%20TESTARE%20.pdf
https://www.colegiulharlau.info/INSCRIEREA%20ELEVILOR%20CLASA%20a%20V-a%202021/Model%20subiect%20MATEMATICA%20si%20barem%20testare.pdf
http://www.colegiulharlau.info/

