
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind

SELECȚIA ELEVILOR 

PENTRU CONSTITUIREA CLASELOR a V-a

Discutată și aprobată în ședința C.A. din 13.05.2020



Comisia constituită la nivelul unității de învățământ:

- preşedinte – directorul/ directorul adjunct

- secretar – analist programator

- membri: 2-3 cadre didactice, dintre care un profesor de informatică și o persoană desemnată cu 

monitorizarea audio-video.

pentru elaborarea subiectelor: 2 perechi, pentru fiecare disciplină un învățător și un profesor de 

specialitate (limba română și matematică).

pentru evaluarea lucrărilor: 2 evaluatori la limba română și 2 evaluatori la matematică, fiecare 

pereche fiind constituită dintr-un învățător și un profesor de specialitate, limba română și matematică.



Informarea părinților

Conducerea unității va organiza, la 
nivelul școlii, o ședință cu părinții 
elevilor din  clasa a IV-a și 
învățătorii acestora, în care se vor 
comunica prevederile Metodologiei 
de organizare și desfășurare a 
concursului de selecție și structura 
subiectului.

Toate informațiile de interes public 
vor fi postate și pe site-ul colegiului.



Înscrierea candidaților

Înscrierea elevilor la concursul de selecție pentru constituirea claselor a V-a, se 
face, în perioada 18-29 mai 2020,  de către părintele/ tutorele/ reprezentantul legal 
al elevului, prin completarea unui formular Google al cărui link va fi postat pe site-ul 
unității de învățământ în prima zi de înscrieri.

În funcție de numărul candidaților înscriși, proba se va organiza într-o singură zi, iar 
candidații vor fi repartizați în sălile de clasă în funcție de numărul candidaților și în 
limita numărului de săli existente.

https://forms.gle/8BqnhVPUkeNmC2ZUA 

https://forms.gle/8BqnhVPUkeNmC2ZUA


Disciplinele pentru concurs

Disciplinele pentru concurs sunt: limba și literatura  română și matematică. 
Vor fi respectate programele școlare pentru clasele P-IV, cu excepția 
conținuturilor care nu au fost parcurse până la data de 10 martie. 
(programele de examen vor fi publicate pe site-ul instituției, marcându-se 
conținuturile exceptate).

Concursul constă într-o singură probă on-line care vizează conținuturi atât la 
limba română, cât și la matematică.



Elaborarea subiectelor
Elaborarea subiectelor se va face prin tragerea la sorți și combinarea  itemilor din variantele propuse. 
Profesorii care vor elabora subiectele vor face acest lucru prin vizualizarea formularului la videoproiector., în 
timp real, de către toată comisia.
Subiectele vor fi redactate într-un formular Google, care va avea următoarele setări:
-nu va solicita numele elevului;
-va fi destinat exclusiv utilizatorilor de tipul CNCC12345678@colegiul-cantacuzino.ro; aceste conturi vor fi 
create pentru fiecare candidat la concurs în dimineața examenului;
-va conține itemi care vor fi evaluați automat de aplicație și itemi care vor fi evaluați de către profesorii 
evaluatori; rezultatele vor fi trimise automat pe e-mailul de concurs către toți utilizatorii în același timp, iar 
aceștia vor putea vedea răspunsuri corecte, răspunsuri greșite și punctajul acordat pentru fiecare item.
-în timpul completării formularului, candidații nu vor putea accesa de pe calculator niciun site și nicio altă 
aplicație.
Membrii comisiei desemnați pentru elaborarea subiectelor nu vor părăsi sediul comisiei până la finalizarea 
probei on-line și nu vor intra în contact decât cu președintele comisiei (căruia îi vor preda telefoanele la 
sosirea în școală). 
Subiectul și baremul de evaluare vor fi afișate în momentul finalizării probei, în fiecare zi de concurs.

mailto:CNCC12345678@colegiul-cantacuzino.ro


Subiectele

Subiectele de limba română şi matematică vor avea aceeași pondere 
din punctajul total (45 puncte fiecare disciplină). Se acordă 10 puncte 
din oficiu. 

Proba on-line durează 45 de minute pentru ambele discipline.



Accesul în școală 

Accesul în școală se face prin patru intrări, la un interval de 4-5 minute între 
candidați. 
La intrarea în școală fiecărui copil i se va măsura temperatura. Candidații își 
vor dezinfecta mâinile, vor primi mască și mănuși pe care le vor purta din 
momentul accesului în școală până la părăsirea acesteia. La plecare vor 
primi o mască nouă. 
Candidații se vor prezenta cu maximum 5 minute înainte de ora la care au 
fost programați. Părinții nu vor avea acces în instituție și nu pot aștepta pe 
trotuarul din fața școlii pentru a evita apropierea socială și formarea de 
grupuri mai mari de trei persoane. 



Accesul în sala de concurs 

Accesul în sala de concurs se realizează pe culoare distincte, 
începând cu elevii de la parter, conform programării în ordine 
alfabetică postată pe site-ul instituției cu minimum 10 zile 
înainte, pentru eventualitatea în care unii dintre candidați ar 
dori să identifice sala în care va susține proba on-line.



Supravegherea

Supravegherea va fi asigurată de câte un supraveghetor pe fiecare hol; 
supraveghetorul nu va intra în sala de concurs decât la solicitarea 
candidaților, dar va verifica permanent starea acestora. 

În situația în care supraveghetorii vor fi solicitați, acești vor fi obligați să 
păstreze o distanță de minimum 4 metri față de candidat și nu vor 
furniza sprijin decât pentru conectarea candidatului, fiindu-le interzis 
accesul în sălile de concurs pe durata probei on-line. 

Supraveghetorii vor purta mască și mănuși pe toată durata concursului.



Proba de concurs

Proba de concurs va începe la 30 de minute după realizarea accesului în 
școală, timp în care candidatul va citi instrucțiunile privind conectarea, 
deschiderea testului, rezolvarea și trimiterea acestuia (Anexa 3). 

Candidatul va avea 45 minute la dispoziție pentru rezolvarea și trimiterea 
testului on-line și nu poate părăsi sala de concurs în acest timp. 

În situația în care dorește să meargă la baie, nu va fi însoțit de către 
supraveghetor, va fi atenționat să arunce mănușile și să își dezinfecteze mâinile 
înainte și după folosirea grupului sanitar, iar la revenirea în sală va primi o 
pereche nouă de mănuși. 



Rezolvarea subiectelor

Redactarea rezolvării subiectelor se va face pe ciorna primită de la școală, iar 
răspunsurile vor fi completate în formular; rezolvările efectuate pe ciornă nu pot 
fi luate în considerare la evaluarea testului. 

După cele 45 de minute elevul va trimite testul, va părăsi sala de concurs doar 
după ce supraveghetorul s-a asigurat că nu există riscul să se întâlnească cu 
alți colegi pe hol.

Sălile în care se vor susține probele vor fi monitorizate audio și video. Tentativa 
de fraudă conduce la anularea testului și eliminarea din concurs.



Evaluarea lucrărilor

Evaluarea lucrărilor se va realiza separat de către cei doi evaluatori, pe baza baremului de corectare 
corespunzător subiectului afișat pe site-ul școlii după finalizarea probei. Evaluarea se va realiza 
on-line și va viza doar itemii cu răspuns deschis. Diferenţa dintre cei doi evaluatori la aceeaşi probă 
nu poate fi mai mare de un punct  pentru fiecare item evaluat.

Punctajul pentru fiecare item evaluat va fi egal cu media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a 
punctajelor acordate de către cei doi profesori evaluatori. Punctajul la o disciplina va fi egal cu suma 
dintre punctajul acordat automat și punctajelor acordate de profesorii evaluatori.
Rezultatul final reprezintă suma punctajelor obținute la limba română și matematică la care se adaugă 
cele 10 puncte din oficiu.

Cei doi evaluatori vor evalua on-line, separat, fără să știe care este cel de-al doilea evaluator. Fiecare 
evaluator primește borderoul de evaluare cu răspunsurile elevilor pentru fiecare item evaluat, dar fără 
a cunoaște identitatea elevilor, ci doar codul corespunzător acestora.



Eventualele contestații

Eventualele contestații se depun la on-line, pe subiect, prin completarea unui formular postat pe site-ul 
școlii (Anexa 4), în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.
Candidații și părinții/ tutorii vor putea vizualiza testul pe e-mailul de concurs pe care îl vor primi 
împreună cu parola corespunzătoare printr-un mesaj în momentul afișării rezultatelor. E-mail-ul va 
conține răspunsurile corecte, răspunsurile greșite și punctajul primit pentru fiecare item.

După vizualizarea lucrării, părintele va decide dacă este necesară contestația.
Profesorii evaluatori din comisia de contestaţii vor reevalua subiectele pentru care s-a solicitat acest 
lucru. 

Dacă diferenţa dintre notele obținute la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii este mai
mică sau egală cu un punct pe subiect, punctajul iniţial rămâne definitiv. Dacă diferenţa dintre 
punctajele de la evaluarea iniţială şi cel de la contestaţii este mai mare de un punct, punctajul  acordat 
iniţial se modifică, prin creştere sau descreştere, punctajul final  fiind cel obținut în urma contestației. 
Punctajele stabilite de evaluatori după contestaţii rămân definitive.


