
 

Concursul „Cheia succesului” 2022 

- selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, an școlar 2022-2023 - 

 

În conformitate cu legislația în vigoare, Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan 

Cuza”, Iași organizează înscrieri pentru ocuparea locurilor la clasa a V-a, pentru 
anul școlar 2022-2023.  

Oferta educațională cuprinde 2 clase: 52 elevi  

▪ Număr total de locuri ocupate de elevii din clasa a IV-a ai școlii: 18  

▪ Număr total de locuri alocate concursului de selecție: 34  

▪ Perioada de înscriere: 10 mai – 24 mai 2022 

✓ Înscrierile se vor la secretariatul liceului, corp A, str. Ion Creangă, nr.37, în 

intervalul orar 8.00 – 15.00. În momentul înscrierii se va atașa cererii de 

înscriere (descărcare cerere) copia după certificatul de naștere al elevului. 

Înscrierea se poate face și online la adresa de e-mail a liceului 

alicuzaiasi@gmail.com. 

✓ În situația în care numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a va depăşi 

numărul de locuri oferite se va organiza o testare a elevilor în vederea selecției. 

Aceasta constă în două probe scrise, care se vor desfășura în aceeași zi, 

sâmbătă, 28 mai 2022, după cum urmează: 

- ora 10.00 – 10.45, Concursul Cheia succesului – proba scrisă la limba română 

- ora 11.00 – 11.45, Concursul Cheia succesului – proba scrisă la matematică. 

▪ Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 45 de minute (15 

minute pauză între cele două probe). 

▪ Testarea are caracter județean și se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. 

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programele școlare în vigoare.  

▪ Concursul Cheia succesului va fi organizat conform procedurii realizate cu 

respectarea legislației în vigoare și în funcție de evoluția situației 

epidemiologice (aceasta va fi disponibilă pe site-ul liceului cu 48 de ore înainte 

de desfășurarea probelor de concurs). 

▪ Rezultatele vor fi afișate la avizierul liceului pe 29 mai 2022. Eventualele 

contestații vor fi depuse pe data de 30 mai 2022, iar rezultatele finale vor fi 

afișate pe 3 iunie 2022. 

 
Director, 

profesor Ariadna-Cristina Maximiuc 
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