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Nr. 1012/17.06.2020 

 

ANUNȚ 
                PRIVIND TESTAREA DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A 

 
Testarea în vederea admiterii în clasa a V-a la Colegiul Național “Traian” va 

avea loc sâmbătă, 27 iunie 2020.  

 

Candidații înscriși pentru susținerea probei se vor prezenta la ora 8.30, având 

asupra lor o copie de pe certificatul de naștere sau carnetul de elev. 

 

Proba va începe la ora 9.00 și va dura 90 de minute. 

 

Testarea se va desfășura respectând toate prevederile legate de prevenirea infectării cu 

Sars-CoV-2, astfel: 

 

1) Accesul elevilor se va face pe Poarta B, pe aleea situată pe latura de vest a școlii în 

intervalul orar 8.30 – 8.45 

2) Candidatul va intra cu mască în curtea școlii și va aștepta la distanță de 2 metri să 

intre în unitatea școlară. 

3) La intrarea în școală, cadrul medical va măsura temperatura pentru a constata dacă 

starea de sănătate a fiecărui candidat se încadrează în parametrii prevăzuți de 

OMEC nr.4267/18.05.2020 

4) Candidatul îndepărtează masca proprie, se dezinfectează pe mâini și primește o 

mască nouă pe care o va purta pe toată durata desfășurării concursului. 

5) Candidatul va fi condus la sala de examen de către un profesor asistent, unde va 

ocupa locul indicat. 

6) În intervalul orar 9.00 – 10.30 se va desfășura proba scrisă. La finalul acesteia, 

candidatul va preda lucrarea asistentului de sală, va primi Fișa în care este înscris 

numele său și codul de examen, după care va părăsi sala de examen. 

7) Candidații vor fi conduși spre ieșire de către profesorii asistenți. Înainte de 

părăsirea școlii, elevul va îndepărta masca, se va dezinfecta pe mâini și va primi o 

mască nouă. 

8) Candidații care vor susține proba în sălile de la 1 la 6 vor părăsi unitatea pe ieșirea 

nr. 5 cu acces spre terenul de sport, iar cei din sălile 7 - 12 pe ieșirea nr. 4 situată 

pe latura de est. 

 

NOTĂ:  1) Nu este permis accesul părinților în curtea școlii. 

2) Nu este permis accesul candidaților cu mâncare pe timpul desfășurării 

concursului. 

 

Director,       

  Prof. Iuliana GIMOIU    

      

 


