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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind
Numele şi
responsabilii/
Funcţia
Data
prenumele
operaţiunea
Prof. Chiru Tița
Director
Prof. Cîrjonțu Mihaela
Director adjunct
Elaborat
Mai 2016
1.1.
Bejinaru Iulia
Secretar șef
Cucoș Ramona
Secretar
Prof. Horoiță -Jitcă Daniela Rodica Director
Prof. Cîrjonțu Mihaela
Director adjunct
Verificat/revizuit
Mai 2017
1.2.
Prof. Tilibașa Aura
Membru C.E.A.C.
Prof. Oportov Mihaela
Membru C.E.A.C.

1.3

Verificat/revizuit

Prof. Horoiță -Jitcă Daniela Rodica
Prof. Tilibașa Aura
Prof. Oprea Cristina

1.4

Aprobat

Prof. Horoiță Jitcă Daniela Rodica

Director
Membru C.A.
Membru C.A.

Mai 2018

Director

Mai 2018

2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii operaţionale
Scopul
difuzării

Compartiment

Funcţia

Nume şi prenume

2.1. Aplicare

Comisia de
admitere

Director

Prof. Horoiță Jitcă
Daniela Rodica

2.2. Informare

Secretariat

Secretar

Cucoș Ramona

2.3. Înregistrare Secretariat
şi arhivare

Secretar

Cucoș Ramona
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3. Scopul procedurii operaţionale
Scopul acestei proceduri este organizarea admiterii în clasa a V-a.
4. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
-Legea Educaţiei Naţionale;
-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;
-Regulamentul Intern;
-Adresa nr.805/02.04.2018 de aprobare a planului de școlarizare 2017-2018.
5. Responsabilităţi în derularea activităţii
Testarea se organizează într-o singură sesiune, de regulă în luna iunie, la o dată stabilită
în ședința Consiliului de Administrație al unității.
Coordonarea şi organizarea testării sunt realizate de o comisie constituită la nivelul
liceului și este alcătuită din:
- preşedinte - prof. Daniela Rodica HOROIȚĂ - JITCĂ, director
- secretar – Ramona CUCOŞ, secretarul colegiului;
- informatician – Neculai IOSUB;
- membri: profesorii de specialitate de limba și literatura română și matematică din cadrul
liceului (cu respectarea condițiilor de compatibilitate și cu acordul acestora)
Matematică: Prof. GHIDOVEANU Lidia – Gabi
Prof. BRAŞOVEANU Valeriu
Prof. TETIVA Marian
Prof. MIHALACHE Dumitru
Prof. DOBRIN Bogdan
Limba şi literatura română:
Prof. CÎRJONŢU Mihaela
Prof. DOBRIN Elena Magdalena
Prof. MEREUŢĂ Andreea
Prof. STOICA Diana
Prof. NEGRUȚ Cristina
Prof. ȘTEFĂNIȚĂ Lucy
Prof. OPORTOV Mihaela
- asistenți - profesori ai liceului, de altă specialitate:
Prof. OPREA Cristina
Prof. TILIBAŞA Aura
Prof. GIUȘCĂ Gabriela
Prof. SILVESTRU Veronica
Membrii comisiei de admitere au următoarele atribuții:
- stabilesc perioada de înscriere și data testării;
- coordonează elaborarea subiectelor pentru testare;
- subiectele pentru testare vor fi stabilite înainte de începerea fiecărei probe;
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- organizează şi coordonează desfăşurarea testării.
6. Descrierea procedurii
6.1. Înscriere:
Se realizează conform unui grafic anunţat în prealabil, în condiţiile stabilite de Consiliul
de Administraţie al liceului.
Are drept de înscriere la concurs orice elev al clasei a IV-a, an şcolar 2017-2018.
Actele necesare:
- cerere tip de la secretariatul liceului sau de pe site-ul liceului www.colegiulcodreanu.ro;
- copie certificat de naştere elev;
- copie C.I. părinți.
6.2. Alcătuirea subiectelor:
Subiectele testării pentru disciplinele Limba şi literatura română și Matematică vor
respecta programa claselor I–IV.
Subiectele vor fi realizate de către profesorii catedrelor de limba şi literatura română şi
matematică din cadrul liceului.
Subiectele vor fi stabilite în dimineaţa derulării testării, prin tragere la sorţi, din
propunerile prezentate.
6.3. Desfăşurarea testării:
Testarea constă în probe scrise la:
- Limba şi literatura română - 60 minute (9.00 - 10.00)
- Matematică - 60 minute (10.15 - 11.15)
Între cele două probe scrise va fi o pauză de 15 minute.
6.4. Condiţii de desfăşurare a probelor scrise:
Elevii vor fi prezenţi în săli la ora 8,30 şi vor avea asupra lor certificatele de naştere, în
original/copie.
Candidaţii nu au voie să deţină asupra lor materiale informative (cărţi, caiete), telefoane
mobile, calculatoare etc; nerespectarea acestei dispoziţii atrage după sine excluderea de la test.
În fiecare sală de concurs există doi profesori supraveghetori, de altă specialitate decât
matematică sau limba română.
Candidaţii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică.
Profesorii supraveghetori verifică identitatea candidaţilor pe baza certificatului de
naştere.
Fiecare candidat primeşte ciorne şi foi tipizate pentru concurs.
Fiecare candidat primeşte câte o foaie cu subiecte.
Redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foile tipizate, colţul secretizat conţinând
numele candidaţilor.
Numai răspunsurile prezentate pe foaia tipizată vor conta pentru stabilirea notei.
Răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră (pentru sublinieri sau desene se
folosește creionul negru).
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Tentativele de copiere sau copierea din surse exterioare se consideră fraudă și atrag după
sine eliminarea din testare și anularea lucrării.
Greşelile se taie cu o linie orizontală.
La expirarea timpului de redactare a răspunsurilor, profesorii supraveghetori vor strânge
lucrările pe baza borderoului de sală, care conţine numărul de pagini scrise şi semnătura
candidatului.
Ciornele se strâng separat.
La predarea ultimelor lucrări, în sală rămân cel puţin trei candidaţi.
Profesorii supraveghetori vor preda lucrările scrise preşedintelui comisiei.
6.5. Evaluarea rezultatelor:
Corectarea lucrărilor scrise se face de către profesorii evaluatori care fac parte din
comisie, pe baza unui barem de corectare şi notare care va fi afişat, la avizierul liceului, după
terminarea probei scrise.
Eventualele diferenţe dintre evaluatori nu pot fi mai mari de un punct. Dacă preşedintele
comisiei constată o diferenţă mai mare, atunci lucrarea va fi recorectată de un alt cadru didactic
numit de preşedintele comisiei şi nota acestuia rămâne definitivă. Nota finală va fi constituită din
media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori
evaluatori.
Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor (media aritmetică
a notelor obținute la cele două discipline), în limita celor 30 de locuri aprobate.
Dacă ultima medie de admitere este obţinută de mai mulţi candidaţi, aceştia vor fi toţi
declaraţi admişi, cu aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.
6.6. Contestaţii:
Nu se admit contestaţii.
6.7. Dispoziţii finale:
Înscrierile la testarea pentru admiterea în clasa a V-a, anul școlar 2018 – 2019, vor avea
loc în perioada 15 mai – 5 iunie 2018.
Testarea se va susține în data de 9 iunie 2018, ora 9.00.
Candidaţii declaraţi admişi în clasa a V-a a Colegiului Naţional „Gh. Roșca Codreanu”
Bârlad sunt rugați să confirme, în perioada 11 - 22 iunie 2018, dacă vor ocupa locul obținut în
urma testării sau dacă renuntă la acesta.
Confirmarea constă în ridicarea cererii de înscriere de la secretariatul liceului și obținerea
vizei de transfer de la Școala gimnazială la care elevul a absolvit clasa a IV-a.
Atenție!!! Lipsa confirmării privind ocuparea locului, până la termenul limită precizat,
atrage după sine pierderea acestuia. Locurile rămase libere în urma neconfirmării, vor fi ocupate
de elevii care au susţinut testarea, în ordinea descrescătoare a mediilor.
Cu ducerea la îndeplinire a acestei proceduri este responsabil directorul liceului.
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