
 

 
  

SELECȚIA PENTRU CLASA A V-A, AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

ÎNSCRIERI CLASA a V-a, AN ȘCOLAR 2022 - 2023 

 Depunerea cererilor de înscriere în clasa a V-a, an școlar 2022 – 2023: 20 – 27 mai 2022, la 

secretariatul unităţii, în intervalul orar 9:00 – 15:00. Pot depune cereri toți elevii participanți la testarea 

“Urmașii lui Moisil”. 

Afişarea listei finale a elevilor admişi în clasa a V-a, an şcolar 2021-2022, şi a listei de rezervă se va 

realiza pe data de 27 mai 2022, orar 15.30 – 20.00 (la avizierul școlii și pe site-ul școlii). 

 

ȘEDINȚE CU PĂRINȚII ELEVILOR CLASELOR aV-a DIN ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023 

  

Stimați părinți, 

  

 Vă invităm împreună cu viitorii noștri elevi, copii dvs dragi, la ședințele cu părinții din clasa a 

V-a, an școlar 2022 – 2023, care se vor desfășura după următorul program: 

 Clasa a V-a A – 8 iunie, ora 18.00 , Amfiteatrul LIIS – Centric IT 

Diriginte – prof. Mihaela Muscalu (profesor consilier școlar – Educație socială)  

Profesorii clasei invitați: prof. dr. Anca Narcisa Adochiei (Limba și literatura română), prof. Rodica 

Leonțieș (Matematică), prof. Mihaela Acălfoaie, prof. Liliana Vîrgă (Noțiuni de informatică, 

Introducere în algoritmi – discipline opționale propuse) 

 Clasa a V-a B – 7 iunie, ora 17.00 , Amfiteatrul LIIS – Centric IT 

Diriginte – prof. Corneliu Brădățeanu (Matematică) 

Profesorii clasei invitați: prof. Daniela Zaharia (Limba și literatura română), prof. Oana Butnărașu, 

prof. Mariana Grădinariu (Noțiuni de informatică, Introducere în algoritmi – discipline opționale 

propuse) 

 Clasa a V-a C, 8 iunie ora 17.00, Amfiteatrul LIIS – Centric IT 

Diriginte – prof. Mădălina Aruxandei (Fizică) 

Profesorii clasei invitați: prof. Beatrice Olariu (Limba și literatura română), prof. Ines Crețu 

(Matematică), prof. Simona Iuscinschi, prof. Liliana Ursache (Noțiuni de informatică, Introducere în 

algoritmi – discipline opționale propuse) 

 Ședințele cu părinții se vor desfășura în amfiteatrul școlii. 

 Program ședință cu părinții: 

 Prezentarea profesorilor diriginți și a profesorilor clasei de către directorii școlii 

 Prezentarea disciplinelor opționale propuse pentru anul școlar 2022 – 2023 de către profesorii 

propunători 

 Vizitarea școlii 

 Discuție cu elevi din clasele a V-a, an școlar 2021-2022 

 

Director, 

Prof. dr. Adina Romanescu 


