
LICEUL  TEORETIC 

,,TRAIAN” CONSTANȚA 

Str. Traian, nr.55 Constanta 

Tel/fax:0341-405827 

 E-mail: traianct@gmail.com 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 

DESFĂȘURAREA ADMITERII 

ELEVILOR ÎN CLASA a V-a 

ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

Ediția nr. 3 

 

Nr. ex. 1 

Revizia nr. 0 

 

 

5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE 

 

Prezenta procedură cuprinde etapele organizării și desfășurării admiterii în clasa a V-a în cadrul 

Liceului Teoretic ,,Traian” Constanța, conform planului de școlarizare aprobat pentru clasa a V-a: 2 

clase, cu efective de câte 25 elevi; 

 

 Înscrierea candidaților se va realiza în perioada 2-8 iunie 2022, în format electronic la adresa 

de e-mail: admiteretraian@gmail.com sau fizic la secretariatul unității școlare  

 Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente (care vor fi scanate și trimise pe 

adresa de e-mail: admiteretraian@gmail.com, dacă se optează pentru înscriere electronică)   

- Cerere tip (Anexa nr. 1- formular care va fi descărcat de pe site-ul unității de învățământ 

www.liceultraian.ro); 

- Fișa personală a elevului (Anexa nr. 2 - formular care va fi descărcat de pe site-ul unității 

de învățământ www.liceultraian.ro); 

- Copie certificat de naștere al elevului; 

- Copie a carnetului de elev cu calificativele  din clasele I- IV, certificat ”conform cu 

originalul” de conducerea școlii de proveniență; 

- Copii acte de identitate ale ambilor părinți; 

  Dosarele incomplete se resping. 

 

În cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de locuri, se va susține un test 

de cunoștințe din programa de studiu a claselor primare la disciplina Matematică. 

 

Calendarul testării privind admiterea  în clasa a V-a: 

  Proba de examen: 

 Matematică - probă scrisă  

 

  Data susținerii probei: 

 

 11 iunie 2022, ora 10.00 

 

  Durata probei: 60 min. 
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 Nota obținută de elevi la proba de matematică, constituie media de admitere în clasa a V-a, în 

ordinea descrescătoare a mediilor, în limita celor 50 de locuri.  

 În cazul în care printre candidați există copii gemeni, dacă unul dintre ei este admis, celălalt poate 

fi admis peste numărul de locuri aprobat. 

 Departajarea candidaților aflați pe ultimul loc cu aceeași notă se va face prin aplicarea 

următoarelor criterii, în ordinea afișată: 

1. Numărul de probleme rezolvate cu punctaj maxim 

2. Punctajul obținut la ultima problemă 

3. Punctajul obținut la penultima problemă 

4. Dacă egalitatea persistă se vor reevalua lucrările 

 

 Directorul unității de învățământ numește o comisie formată din: 

 Președinte – director sau director adjunct; 

 Membri; 

 Secretar ; 

 Evaluatori – câte un cadru didactic la 30 de candidați; 

 Asistenți. 

  

 Candidații nu au voie să pătrundă în sala de examen cu instrumente de calcul, cărți, caiete, 

telefoane mobile sau orice alte surse de informare. 

 Frauda sau tentativa de fraudă se pedepsește cu acordarea notei 1 (unu) și eliminarea candidatului 

din examen. În timpul probei scrise este interzis accesul în săli a persoanelor străine. 

 Afișarea rezultatelor se realizează în data de 11 iunie 2022, după ora 19
00

. 

 Contestațiile se transmit electronic (în format scanat) în data de  12 iunie 2022,  între orele 8.00 - 

11.00;  rezolvarea și afișarea rezultatelor după contestații se realizează în data de 12 iunie 2022. 

 Nota obținută de candidați se poate modifica, dacă diferența dintre nota inițială și cea obținută la 

reevaluare este mai mare sau egală cu 0,5 puncte. 

 Profesorii evaluatori care fac parte din comisia pentru soluționarea contestațiilor sunt numiți prin 

decizie de către directorul unității de învățământ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


