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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 

DESFĂȘURAREA TESTĂRII ELEVILOR PENTRU  
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1. SCOPUL PROCEDURII 

  Scopul prezentei proceduri îl reprezintă realizarea unei selecții corecte și pertinente a elevilor 

care doresc continuarea studiilor în Liceul Teoretic ,,Traian” Constanța, ciclul gimnazial. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta procedură se aplică la nivelul unității de învățământ, în cadrul comisiei de organizare 

și desfășurare a testării privind admiterea în clasa a V-a, anul școlar 2020-2021. 

Coordonarea la nivelul unității de învățământ a acțiunilor privind organizarea și desfășurarea 

testării elevilor pentru admiterea în clasa a V-a este asigurată de următoarele compartimente: 

 Directori 

 Cadre didactice care au specializarea ,,Matematică” 

 Secretariat 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

       3.1.   Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale 

3.2. O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 -Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar cu modificările și completările din   O.M.E.N nr. 3027/2018 

3.3. O.M.E.N.C.S. nr. 3590/05.04.2016 privind aprobarea Planurilor cadru pentru învățământul 

gimnazial 
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4. DEFINIȚII ALE TERMENILOR 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau după caz, actul care definește actul 

1. Procedură operațională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a 

metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea 

realizării activității, cu privire la aspectul procesual; 

2.  Ediție a unei proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaționale, aprobată și difuzată; 

3. Revizia în cadrul unei 

ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după  

caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediții a procedurii  

operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate; 

 

4.1. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedură operațională 

2. A Aprobare 

3. Ap. Aplicare 

4. Arh. Arhivare 

5. I.S.J. Inspectoratul Județean Constanța 

 

 

4.2. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției și după caz,  reviziei în 

cadrul ediției procedurii operaționale: 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operațiunea 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

1 Elaborat  Prof. Chivu Dorina Director adjunct   

2 Verificat Prof. Barbu Cristina Membru CEAC   

3 Aprobat Prof. Bucovală Zoia - Gabriela Director   
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4.3. Lista cuprinzând persoanele către care se difuzează  ediția și după caz,  revizia în cadrul 

ediției procedurii operaționale: 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul  Compartiment Funcția Nume și 

prenume 

Data 

primirii 

Semnătura 

1. Aplicare  Secretariat  Secretar șef Reli Ioana   

2. Aplicare  Comisia de 

examen 

Președinte 

comisie 

Prof. Bucovală 

Zoia-Gabriela 

  

3. Informare  Elevii claselor 

a IV-a 

Elevii, părinții    

4. Arhivare  Secretariat  Secretar Voinea Elena   

 

 

5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE 

 

Prezenta procedură cuprinde etapele organizării și desfășurării testării privind admiterea în clasa 

a V-a în cadrul Liceului Teoretic ,,Traian” Constanța: 

 Elaborarea Proiectului planului de școlarizare pentru clasa a V-a: 2 clase, cu efective de câte 30 

elevi; 

 Aprobarea Planului de școlarizare pentru gimnaziu de către I.S.J.Constanța; 

 Revizuirea Procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea testării în vederea 

admiterii în clasa a V-a; 

 Stabilirea perioadei de înscrieri, a documentelor necesare înscrierii, a probei de examen, a 

perioadei de examen; 

 Emiterea deciziilor privind componența comisiei de organizare și desfășurare a testării    

(președinte, membri, secretar, asistenți, profesori evaluatori), precum și a comisiei de rezolvare    

a contestațiilor; 

 Emiterea deciziei privind componența comisiei de elaborare a subiectelor; 

 Înscrierea candidaților; 

 Asigurarea logisticii necesare desfășurării examenului: tipizate, copiatoare, hârtie, dosare, 

etichete etc.; 

 Repartizarea elevilor în sălile de examen în ordine alfabetică; 

activ5
Typewritten Text
27.05.2020

activ5
Typewritten Text
27.05.2020

activ5
Typewritten Text
29.05.2020

activ5
Typewritten Text
29.05.2020



 

LICEUL  TEORETIC 

,,TRAIAN” CONSTANȚA 
Str. Traian, nr.55 Constanta 

Tel/fax:0341-405827 

 E-mail: traianct@gmail.com 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 

DESFĂȘURAREA TESTĂRII 

ELEVILOR PENTRU 

ADMITEREA ÎN CLASA a V-a 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

Ediția nr. 1 

 

Nr. ex. 1 

Revizia nr. 0 

 

 Pregătirea mapelor pentru fiecare sală de examen: declarații și angajamente de confidențialitate, 

fișe atribuții, liste de prezență elevi, borderou instruire elevi, borderou primire subiect, borderou 

predare lucrare, tipizate, ciorne, etichete etc.; 

 Evaluarea lucrărilor scrise și stabilirea punctajului pentru fiecare lucrare; 

 Rezolvarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale și stabilirea clasamentului. 

 

 

DESFĂȘURAREA TESTĂRII ELEVILOR ÎN VEDEREA  ADMITERII ÎN CLASA a V-a 

 

 Înscrierea candidaților se va realiza în format electronic la adresa de e- mail: 

admiteretraian@gmail.com  în perioada 02 – 22 iunie 2020, 

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

adresa de e-mail: admiteretraian@gmail.com  :  

- 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- III și clasa a IV-a, sem.I; 

- Copii   acte  de identitate ale ambilor părinți; 

  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: 

 

 27 iunie 2020, ora 9.00 

 

  Durata probei: 60 min. 

http://www.liceultraian.ro/
http://www.liceultraian.ro/
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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 60 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. 

 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. 

 Comisia de organizare și desfășurare a testării se întrunește în ziua susținerii probei de examen, la 

ora 6.00, selectează variantele de subiecte propuse, redactează subiectele, le multiplică și le sigilează în 

plicuri. 

 Președintele  comisiei extrage unul din plicuri conținând variantele, care vor constitui subiectele 

administrate la proba scrisă.  

 Comisia de examen instruiește asistenții și îi repartizează în săli prin tragere la sorți. 

 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 27 iunie 2020, după ora 19
00

. 

 Contestațiile se transmit electronic (în format scanat) în data de  28 iunie 2020,  între orele 8.00 - 

11.00;  rezolvarea și afișarea rezultatelor după contestații se realizează în data de 28 iunie 2020. 

 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. 

 

Notă: 

Elevii admiși în  clasele de gimnaziu vor studia după următorul program: 

 Program de dimineață (orele 8.00-14.00): clasele a V-a și clasele  a VIII-a; 

 Program de după – amiază ( 13.00/14.00- 19.00/20.00):  clasele a VI-a și clasele  a VII-a. 
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6. RESPONSABILITĂȚI 

 

Comisia de examen și compartimentele implicate în pregătirea testării privind admiterea elevilor 

în clasa a V-a organizează desfășurarea examenului în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 

Aceste compartimente asigură desfășurarea în cele mai  bune condiții a activităților legate de 

susținerea testării privind admiterea elevilor în clasa a V-a. 

 

7. DISPOZIȚII FINALE 

Procedura va fi difuzată comisiei de examen și compartimentelor implicate în coordonarea și 

desfășurarea activităților privind organizarea testării elevilor în vederea admiterii în clasa a V-a în anul 

școlar 2020-2021. Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau 

alte reglementări cu caracter general sau intern, care să facă obiectul acestei proceduri. 

  



 

LICEUL  TEORETIC 

,,TRAIAN” CONSTANȚA 
Str. Traian, nr.55 Constanta 

Tel/fax:0341-405827 

 E-mail: traianct@gmail.com 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 

DESFĂȘURAREA TESTĂRII 

ELEVILOR PENTRU 

ADMITEREA ÎN CLASA a V-a 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

Ediția nr. 1 

 

Nr. ex. 1 

Revizia nr. 0 

 

Anexa nr. 1  

Nr. ……./……..2020 

Aprobat, 

Director, 

 

 

Doamnă Director, 

 Subsemnaţii  _________________________________________________________________ 

şi ______________________________________________________________________ domiciliaţi  

în localitatea __________________________________, strada ________________________________ 

_______________, nr. _____, Județul ________________________, telefon mamă 

_________________________, telefon tată ______________________, părinţi/tutori/reprezentanţi 

legali ai elevului/elevei _______________________________________________, clasa a IV-a la 

Şcoala ___________________________________________________________, în anul școlar 2019-

2020, vă rugăm să aprobați cererea de înscriere a fiului/fiicei nostru/noastre la testarea în vederea 

înscrierii  în clasa a V-a,  anul școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Traian” Constanţa 

Anexăm (în format scanat): 

- Fișa personală a elevului  

- Copie carnet de elev 

- Copie certificat de naștere elev 

- Copii carte de identitate părinţi 

 

 

              Părinte/tutore/reprezentant legal,  

                   Mamă _________________ 

                  Tată ___________________ 
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Anexa nr. 2 

 

Nr......./.........2020 

                                                                                         

            

   

 

FIȘA PERSONALĂ A ELEVULUI 
 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI _________________________________________ 

C.N.P.               

  

NAȚIONALITATEA _____________________   RELIGIE _____________________________ 

LB. MODERNĂ STUDIATĂ  ______________________ 

ADRESA/DOMICILIUL STABIL: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ:___________________________________________________ 

MEDIA (CALIFICATIVUL) _____________________________/ CLASA  ________________  

TELEFON _____________________________________ 

 

TATA : 

NUME ȘI PRENUME __________________________________________________________ 

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ____________________________________________________ 

PROFESIE/OCUPAȚIE _________________________________________________________ 

LOC DE MUNCĂ ______________________________________________________________ 

TELEFON ______________________________________ 

 

MAMA : 

NUME ȘI PRENUME ___________________________________________________________ 

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ____________________________________________________ 

PROFESIE/OCUPAȚIE _________________________________________________________ 

LOC DE MUNCĂ ______________________________________________________________ 

TELEFON ________________________________________ 
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FRAȚI : 

NUME ȘI PRENUME:     VÂRSTA ȘI OCUPAȚIA: 

1. ______________________________________ ___________________________________ 

2. ______________________________________ ___________________________________ 

3. ______________________________________ ___________________________________ 

4. ______________________________________        ___________________________________ 

Mă angajez să iau la cunoștință și să respect prevederile Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale Regulamentului de ordine interioară 

referitoare la drepturile și obligațiile elevilor.                         

    

Nume și prenume părinți                                                                   Semnături,                           

________________________                                           ______________________________                      

________________________                                          ______________________________ 

       

 

SE VA COMPLETA DE CĂTRE PĂRINTE/SUSȚINĂTORUL LEGAL. 

 




