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METODOLOGIE

privind organizarea și desfășurarea testării de selecție a elevilor pentru

constituirea claselor a V-a

la Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște

I.Înscrierea participanților

Art. 1 Pentru admiterea în clasa a V-a, candidaţii trebuie să susţină un concurs de selecţie,

numai în cazul în care numărul de candidați înscriși depășește numărul de locuri aprobat de

I.S.J. Dâmbovița pentru această clasă.

Art. 2 În cadrul Colegiului Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște, clasele a V-a vor

funcționa cu un număr de maximum 26 de elevi, în conformitate cu prevederile legale în

vigoare.

Art. 3 (1) La concurs se poate înscrie orice absolvent al clasei a IV-a, indiferent de domiciliu

sau de  instituția de învățământ frecventată anterior.

(2) Înscrierea elevilor la testarea de selecție pentru constituirea claselor a V-a, se face, în

perioada stabilită de conducerea școlii, de către părintele/ tutorele/ reprezentantul legal al

elevului.

II. Organizarea și desfășurarea concursului

Art. 4 La nivelul unității de învățământ se constituie, cu maximum 15 zile înaintea probei, prin

decizie internă a directorului.

Art. 5 (1) Comisia de organizare și desfășurare a concursului de selecție este alcătuită din:

- preşedinte – directorul/ directorul adjunct

- secretar – secretar
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- responsabil cu monitorizarea audio- video - analist programator

- membri: 2-3 cadre didactice;

● pentru elaborarea subiectelor: 2 cadre didactice pentru fiecare disciplină, un profesor
pentru învățământul primar/ învățător și un profesor de specialitate (limba română și
matematică), anunțați cu maximum 24 de ore înaintea concursului;

● pentru evaluarea lucrărilor: câte 2 evaluatori, pentru fiecare disciplină, fiecare
pereche fiind constituită dintr-un profesor pentru învățământul primar/ învățător și un
profesor de specialitate (limba română și matematică), care să aibă în încadrare ore
la gimnaziu, anunțați cu maximum 24 de ore înaintea evaluării.

(2) Nu pot fi desemnați membri ai comisiei cadre didactice cu rude printre candidați. Fiecare
membru al comisiei transmite pe e-mail o declarație tip în acest sens, împreună cu declarația
de confidențialitate privind organizarea selecției.

Art. 6 Membrii comisiei au următoarele atribuţii:
(1) Stabilesc perioada de înscriere.

(2) Informează comunitatea privind concursul la ședințele cu părinții, prin afișare la avizierul

școlii, postarea unui anunț pe site-ul colegiului.

(3) Coordonează elaborarea subiectelor pentru concurs.

(4) Subiectele pentru concurs vor fi elaborate cu două ore înainte de desfăşurarea acestuia,

de către profesorii din comisie, prin tragerea la sorți a fiecărui subiect, din cele șase

propuneri (câte șase pentru fiecare disciplină).

(5) Organizează şi coordonează desfăşurarea concursului.

Art. 7 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 concursului (programele de examen vor fi publicate pe site-ul

instituției; vor fi evidențiate conținuturile exceptate).

Art. 8 Concursul constă într-o singură probă care vizează conținuturi atât la limba română,

cât și la matematică, cu durata de 45 de minute. Proba scrisă se organizează în aceeași zi,

fără pauză între discipline. Subiectele de limba română şi matematică vor avea aceeași

pondere din punctajul total (45 puncte fiecare disciplină). Se acordă 10 puncte din oficiu.

Art. 9 Desfăşurarea probelor scrise se va face cu respectarea următoarelor instrucţiuni:

(1)În fiecare sală de concurs există cel puţin doi supraveghetori (minim unul să fie profesor);

(2)Candidaţii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordinea alfabetică, conform borderoului de

sală;

(3)Profesorii supraveghetori verifică identitatea candidaţilor pe baza carnetului de elev;

(4)Fiecare candidat primeşte două caiete tipizate și ciorne pentru redactarea lucrării;
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(5)Redactarea rezolvării se va face în caietul de concurs - tipizat, cu colţul conţinând numele

candidaţilor și școala de proveniență secretizat; rezolvările subiectelor pentru fiecare

disciplină vor fi redactate în caiete separate pentru a putea fi distribuite evaluatorilor.

(6)Numai răspunsurile conţinute pe foaia tipizată vor fi evaluate pentru stabilirea notei;

(7)Răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră. Pentru desene se poate folosi

creionul negru;

(8)Greşelile se taie cu o linie orizontală;

(9)La expirarea timpului de redactare a lucrărilor scrise, profesorii supraveghetori vor strânge

lucrările pe baza borderoului, care conţine numărul de pagini scrise şi semnătura

candidatului;

(10)Ciornele se strâng separat;

(11)Candidații vor avea 45 minute la dispoziție pentru rezolvarea testului și nu vor părăsi sala

de concurs în acest timp;

(12)Profesorii supraveghetori vor preda lucrările scrise preşedintelui comisiei;

(13) În situația în care prezența fizică a copiilor la școală nu este permisă, din cauza situației

epidemiologice, proba scrisă se va susține on-line, cu camera și microfonul pornite, iar

subiectele vor fi redactate în formular Google.

Art.10 (1)În vederea asigurării egalității de șanse, în conformitate cu art.3, lit. j) din Legea

Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, se respectă prevederile

Procedurii Nr. 1526/DGIP/ 12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a

șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de

neurodezvoltare care susțin examenele naționale. De asemenea, Consiliul de administrație al

unității de învățământ poate aproba condiții speciale de susținere a testării de selecție, în

funcție de afecțiunea sau de gradul de handicap în care este încadrat candidatul.

(2)Părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului se va exprima în scris conducerii școlii,

cu cel mult 30 de zile înainte de susținerea testării, dar nu mai târziu de finalizarea înscrierii

candidaților, solicitând adaptarea condițiilor pentru susținerea examenului, în baza

certificatului de încadrare în grad de handicap/ a unei adeverințe medicale eliberate de

comisia medicală județeană.

(3) Părinții/tutorii/reprezentanții legali ai elevului își vor exprima opțiunile referitoare la

modalitatea de accesibilizare a subiectului sau a modului de redactare a lucrării, în funcție de

deficiențe, astfel:

-asigurarea subiectelor în scriere obișnuită, cu caractere mărite (din A4 în A3);

-multiplicarea subiectelor în sistem de scriere Braille prin intermediul unor softuri

specializate;

-elaborarea lucrării scrise prin dictare (candidatul dictează rezolvările unuia dintre asistenți);
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-citirea subiectelor prin intermediul tehnologiei asistive, fără conectare la internet și care să
nu permită descărcare de documente;

-mărirea timpului destinat redactării lucrării scrise cu cel mult 30 de minute;

-acordarea de pauze pe parcursul redactării lucrării, avându-se în vedere încadrarea în

termenul maxim prevăzut pentru elaborarea lucrării.

Art.11 Corectarea lucrărilor se face de 2-4 profesori evaluatori, în pereche profesor-

învățător. Cele două cadre didactice evaluează separat fiecare lucrare, la fiecare disciplină,

pe baza baremului de corectare şi notare, care va fi afişat, la avizierul colegiului după
terminarea probei scrise.

Art.12 (1) Orice soluție corectă propusă de elev, diferită de cea din barem se punctează pe

baza unui nou barem realizat de către evaluatori și aprobat de președintele comisiei.

(2) Diferenţa dintre cei doi evaluatori la aceeaşi probă nu poate fi mai mare de 5 puncte

pentru fiecare disciplină.

Art. 13 Fiecare parte a lucrării va avea un punctaj care este media aritmetică, cu două
zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

Art. 14 Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la limba română și matematică
la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu.

III. Contestații

Art. 15 Eventualele contestații se depun la secretariatul unității de învățământ în termen de
24 ore de la afișarea rezultatelor.

Candidații și părinții/ tutorii acestora pot solicita vizualizarea lucrărilor pe bază de cerere
scrisă după care vor decide dacă este necesară reevaluarea lucrării. Cererile de vizualizare/
reevaluare se completează separat pentru fiecare disciplină.

Profesorii evaluatori din comisia de contestaţii vor evalua lucrările pentru care s-a menținut
cererea scrisă de reevaluare, pe baza baremului afișat în ziua concursului. Dacă diferenţa
dintre notele obținute la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii este mai mică 5
puncte/disciplină, punctajul iniţial rămâne definitiv. Dacă diferenţa dintre punctajele de la
evaluarea iniţială şi cel de la contestaţii este egală sau mai mare cu 5 puncte/disciplină,
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

Art. 16 Contestațiile vor fi rezolvate de Comisia de contestaţii, care are următoarea

componență:

-preşedinte – directorul adjunct/ un membru C.A.;
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-secretar – secretarul șef al colegiului

-membri:

● un profesor de limba şi literatura română și un învățător

● un profesor de matematică și un învățător, alţii decât cei din comisia de concurs.

Art. 17 (1) Profesorii evaluatori din comisia de contestaţii vor corecta lucrările pentru care

s-a făcut cerere de reevaluare, pe baza baremului afișat în ziua concursului sau a baremului

nou, în cazul rezolvărilor neprevăzute în baremul inițial. Dacă diferenţa dintre notele

obținute la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii este mai mică 5 puncte/ disciplină,

respectiv 10 puncte/lucrare, nota iniţială rămâne definitivă. Dacă diferenţa dintre notele de

la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii este egală sau mai mare cu 5 puncte/ disciplină,

respectiv 10 puncte/lucrare, nota acordată iniţial se modifică, prin creştere sau descreştere,

nota finală fiind nota obținută în urma contestației.

(2) Notele stabilite de Comisia de contestaţii rămân definitive.

IV. Constituirea claselor

Art. 18 (1) Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a notelor finale de

concurs, în limita locurilor, cu respectarea condiției ca nota obținută la testarea de selecție să
nu fie mai mică decât 5.

(2) Dacă mai mulți candidați obțin ultimul punctaj, aceştia pot fi toţi declaraţi admişi, dacă
nu se depășește cu 3 numărul maxim de elevi la clasă prevăzut de legislația în vigoare. În

caz contrar, elevii cu medii egale vor fi toți respinși.

(3) Dacă din doi frați gemeni unul este admis, iar celălalt nu, ulterior vor fi declarați admiși

amândoi, fără a afecta candidații admiși inițial.

Art. 19 Candidaţii declaraţi admişi în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Constantin

Cantacuzino” vor depune o cerere de înscriere, pe e-mail-ul instituției sau la secretariat, până
la data de 30 iunie. Candidații care nu s-au înscris până la această dată vor fi declarați
retrași. În acest caz sau în cazul retragerii la cererea părinților, locul rămas liber va fi ocupat

de elevul care are următorul punctaj, cu acordul părinților acestuia și în limita efectivelor

menționate mai sus.

Art. 20 Membrii comisiilor de concurs și de contestații nu trebuie să aibă în rândul

candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv.

Art. 21 Tentativa de copiere sau copierea din orice surse exterioare, se consideră fraudă și

atrage după sine eliminarea din testare și anularea lucrării.
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Art.22 Este interzis accesul în sala de examen cu mijloace de comunicare și/sau mijloace de

calcul și este interzisă comunicarea candidaților cu supraveghetorul în timpul rezolvării

testului.

Art.23 (10) Toate etapele de organizare și desfășurare a concursului de selecție vor fi

monitorizate audio-video, conform procedurii operaționale privind activitatea de

monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video în unitățile școlare din

sistemul național de învățământ în perioada desfășurării probelor din cadrul examenelor

naționale.

(2) Dacă ulterior examenului se constată nereguli, ca urmare a vizionării înregistrarilor din

sala de examen, aceasta constituie fraudă și va conduce la eliminarea din concurs.

.Art.24 Înregistrările video, lucrările scrise și borderourile de evaluare se păstrează în arhiva

unității de învățământ un an școlar.

DIRECTOR,

Prof. Silvia MAREȘ
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