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I.1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDITIEI 

SAU DUPA CAZ, A REVIZIEI IN CADRUL EDITIEI PROCEDURII OPERATIONALE 
 

 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele și prenumele Functia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Aprobat MARES SILVIA Director 14. 04. 2021  

1.2. Verificat 
DUȚU-RUNCEANU 

ANGELICA-CRISTINA 
Director adjunct  13. 04. 2021  

1.3 Elaborat 

BEJINARU CLAUDIA 

ILEANA IOANA 

Prof. înv. primar 

Prof. matematică 

(resp.  C.E.A.C) 

12. 04. 2021  

1.4 Luat la cunoștință SANDU CARMEN Secretar  14. 04. 2021  

 

2. SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII 

OPERATIONALE  
 

  

Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

 

Componenta revizuita Modalitatea reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei sau reviziei 

editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1   An școlar 2008-2009 

2.2. Revizia 1   An școlar 2011-2012 

2.3. Revizia 2   An școlar 2013-2014 

2.4. Revizia 3 Constituirea clasei cu predare 

intensivă a unei limbi de circulație 

internațională 

Consultarea și aplicarea 

documentelor școlare în 

vigoare 

An școlar 2015-2016 

2.5.  Revizia 4 Constituirea unei singure clase, 

cu predare intensivă 

 An școlar 2016-2017 

2.6. Revizia 5 Eliminare clasă intensiv engleză  An școlar 2017-2018 

2.7. Revizia 6 Organizarea și desfășurarea 

concursului de selecție în 

varianta on-line în contextul 

pandemiei COVID-19. 

 An școlar 2019-2020 

2.8 Revizia 7 Organizarea și desfășurarea 

concursului de selecție, calendar, 

asigurare egalizare șanse 
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3. LISTA CUPRIZAND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZA EDITIA SAU, DUPA CAZ, 

REVIZIA DIN CADRUL EDITIEI PROCEDURII OPERATIONALE  

 

 

Nr. 

Crt 

 

Scopul 

difuzării 

Exem-

plar nr. 
Compartiment Functia Nume si prenume Data primirii Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Management director Mareș Silvia 14. 04. 2021 
Difuzare 

electronică 

3.2. Aplicare 2 Management dir. adjunct 
Duțu-Runceanu 

Angelica-Cristina 
14. 04. 2021 

Difuzare 

electronică 

3.6. Aplicare 3 Secretariat Secretar  Sandu Carmen 14. 04. 2021 
Difuzare 

electronică 

3.4. Informare 4 

Comisia 

metodică a 

învățătorilor 

responsbili conform deciziei 14. 04. 2021 
Difuzare 

electronică 

3.8. Evidenta 5 C.E.A.C. responsabil Ileana Ioana 14. 04. 2021 
Difuzare 

electronică 

3.6. Arhivare 6 Secretariat Secretar șef Gheorghe Andrei  14. 04. 2021 
Difuzare 

electronică 

3.7. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 

 

4. SCOP 

Procedura descrie regulile standard de selecție a elevilor pentru constituirea claselor a V-a din 

anul scolar 2021-2022, de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște. 

 

5. DOMENIUL  DE APLICARE  

Se aplică tuturor elevilor absolvenți de clasa a IV-a care doresc să urmeze clasele V-VIII la 

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște. 

 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢA 

1. Legea Educației Naționale nr.1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare; 

2. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar aprobat 

prin O.M.E.N. nr.5447/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Regulamentul de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România, 

aprobat prin O.M.E.N. 4812/2020. 
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7.    DEFINIŢII SI ABREVIERI 
 

7.1. DEFINIŢII 

Comisia constituită la nivelul unității de învățământ: 

La nivelul unității de învățământ se constituie, prin decizie internă, Comisia de organizare și 

desfășurare a concursului de selecție, alcătuită din: 

- preşedinte – directorul/ directorul adjunct 

- secretar – analist programator 

- membri: 2-3 cadre didactice, dintre care 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.   

Nu pot fi desemnați membri ai comisiei cadrele didactice cu rude până la gradul patru și afini 

printre candidați. Fiecare membru al comisiei transmite pe e-mail o declarație tip în acest sens, 

împreună cu declarația de confidențialitate privind organizarea selecției. (Anexa 1). 

Comisia de contestaţii are următoarea componență: 

-preşedinte – directorul adjunct/ un membru C.A.; 

-secretar – analist programator; 

-membri: 

l primar/ învățător 

 
 

7.2. ABREVIERI 

7.2.1. C.N.C.C. – Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”  

7.2.3. M.E.C.– Ministerul Educației Naționale 

7.2.4. I.S.J. DB – Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

7.2.5. C.E.A.C. – Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

7.2.6. M.E.C. - Ministerul Educației și Cercetării 

 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 
 

Nr. 

Crt. 
Activitate Termen Responsabil 

1.  

Structura subiectului de limba română și matematică  

Într-o ședință comună a Comisiei metodice a 

învățătorilor la clasele 0-III, a Comisiei metodice Limba 

română și Comisiei metodice Matematică se stabilește 

structura subiectului. Aceasta reprezintă parte a 

prezentei proceduri – Anexa 2. 

mai 2021 Director 
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2.  

Informarea părinților/ tutorilor 

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. 

mai 2021 

Director 

Director 

adjunct 

3.  

Comisia de organizare și desfășurare a concursului  

La nivelul unității de învățământ se constituie cu 

maximum 15 zile înaintea probei, prin decizie internă a 

directorului, Comisia de organizare și desfășurare a 

concursului de selecție, alcătuită din: 

- preşedinte – directorul/ directorul adjunct 

- secretar – secretar/ secretar șef 

- 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. 

mai 2021 Director 

4.  

Înscrierea candidaților 

Calendarul concursului de selecție a elevilor pentru 

clasa a V-a se va aproba de către Consiliul de 

administrație al Colegiului Național „Constantin 

Cantacuzino” Târgoviște. 

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, prin completarea unui 

formular Google al cărui link va fi postat pe site-ul unității 

de învățământ în prima zi de înscrieri. (Anexa 3) 

mai 2021 
Director 

secretar 
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În funcție de numărul candidaților înscriși, aceștia vor fi 

repartizați în mod relativ egal în fiecare sală de clasă, 

fără a depăși 15 elevi/ clasă. 

5.  

Organizarea şi desfăşurarea concursului 

- 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). 

Concursul constă într-o singură probă care vizează 

conținuturi atât la limba română, cât și la matematică, cu 

durata de 45 de minute. 

-Subiectele și baremele vor fi selectate din variantele 

propuse de către profesori și învățători, trimise pe e-mail 

președintelui comisiei, cu o zi înaintea selecției. 

Membrii comisiei desemnați pentru elaborarea 

subiectelor vor trage la sorți subiectele, le vor reasambla 

prin selecția și combinarea itemilor din variantele 

propuse.  

Profesorii care vor elabora subiectele vor face acest 

lucru prin vizualizarea formularului de către toată 

comisia la videoproiector. 

Membrii comisiei desemnați pentru elaborarea 

subiectelor nu vor părăsi sediul comisiei până la 

finalizarea probei și nu vor intra în contact decât cu 

președintele comisiei căruia îi vor preda telefoanele la 

sosire.  

Subiectul și baremul de evaluare vor fi afișate în 

momentul finalizării probei. 

Subiectele de limba română şi matematică vor avea 

aceeași pondere din punctajul total (45 puncte fiecare 

disciplină). Se acordă 10 puncte din oficiu.  

-Proba scrisă 

A)Susținerea examenului cu prezență fizică la școală 

Proba scrisă începe la ora 9.00 și durează 45 de minute 

pentru ambele discipline, fără pauză între acestea. 

Redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foi 

tipizate, cu colţul secretizat, conţinând numele 

candidaţilor și școala de proveniență; rezolvarea 

 

 

 

 

 

 

 

iunie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu 2 ore înainte 

de începerea 

concursului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 iunie 2021 

 

Președintele 

comisiei 
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cerințelor pentru fiecare disciplină va fi redactată pe foi 

separate pentru a putea fi distribuite evaluatorilor la cele 

două discipline. 

Numai răspunsurile conţinute pe foia tipizată vor fi 

evaluate pentru stabilirea  punctajului final. 

Sălile în care se vor susține probele scrise vor fi 

monitorizate audio și video. 

-Accesul în școală se face prin două-patru intrări, la un 

interval de 4-5 minute între serii. La intrarea în școală 

fiecărui copil i se va măsura temperatura. Candidații își 

vor dezinfecta mâinile, vor primi mască pe care o 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 mari.  

-Accesul în sala de concurs se realizează pe culoare 

distincte începând cu elevii de la parter, conform 

programării în ordine alfabetică.  

-Supravegherea va fi asigurată de unul-doi 

supraveghetori în fiecare sală de concurs. 

Supraveghetorii vor purta mască pe toată durata 

concursului. 

-Timpul destinat probei de concurs va fi cronometrat 

după finalizarea secretizării tuturor lucrărilor candidaților 

din sala de concurs. Candidatul va avea 45 minute la 

dispoziție pentru rezolvarea testului și nu poate părăsi 

sala de concurs în acest timp. În situația în care dorește 

să meargă la baie, va fi însoțit de către un 

supraveghetor, va fi atenționat să își dezinfecteze 

mâinile înainte și după folosirea grupului sanitar. Timpul 

de lucru nu va fi prelungit în această situație. 

-Redactarea rezolvării subiectelor se poate face pe 

ciorna primită de la școală, iar răspunsurile vor fi 

completate în caietele de concurs - tipizate; rezolvările 

efectuate pe ciornă nu pot fi luate în considerare la 

evaluarea testului.  
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După cele 45 de minute elevul va preda caietele de 

concurs, va părăsi sala doar după ce timpul de lucru a 

expirat. 

Sălile în care se vor susține probele vor fi monitorizate 

audio și video.  

Tentativa de fraudă conduce la anularea testului și 

eliminarea din concurs. 

B)Susținerea examenului on-line 

În situația în care prezența fizică a copiilor la școală nu 

este permisă, proba se va susține on-line, cu camera și 

microfonul pornite, iar subiectele vor fi redactate în 

formularul 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 și vor fi organizate într-

un grup intitulat „Selecție 2021”; 

-va conține itemi care vor fi evaluați automat de aplicație 

și itemi care vor fi evaluați de către profesorii desemnați 

în acest sens; 

-rezultatul va fi trimis automat pe e-mailul de concurs 

către toți utilizatorii în același timp, iar aceștia vor putea 

vedea răspunsurile corecte, răspunsurile greșite și 

punctajul acordat pentru fiecare item. 

-în timpul completării formularului candidații nu vor 

accesa de pe calculator niciun site și nicio altă aplicație. 

Proba on-line durează 45 de minute pentru ambele 

discipline. 

6.  

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. Diferenţa dintre cei doi evaluatori la 

aceeaşi probă nu poate fi mai mare de 5 puncte pentru 

fiecare disciplină. 

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.  

48 de ore de la 

data/ ora 

concursului 

Președintele 

comisiei 

Profesori 

evaluatori 

mailto:CNCC12345678@colegiul-cantacuzino.ro
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Rezultatul final reprezintă suma punctajelor obținute la 

limba română și matematică la care se adaugă cele 10 

puncte din oficiu. 

Fiecare evaluator va completa borderoul individual de 

evaluare, fără a face adnotări pe lucrare. 

Sălile în care se vor evalua lucrările scrise vor fi 

monitorizate audio-video. 

7.  

Eventualele contestații se depun la secretariatul 

unității de învățământ în termen de 24 ore de la afișarea 

rezultatelor. 

Candidatii 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. 

Contestațiile vor fi rezolvate de Comisia de contestaţii, 

care are următoarea componență:  

-preşedinte – directorul adjunct/ un membru C.A.;  

-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. 

Profesorii evaluatori din comisia de contestaţii vor 

reevalua 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. 

 

24 de ore de la 

afișarea 

rezultatelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Următoarea zi 

lucrătoare 

 

 

 

 

Președintele 

comisiei 

pentru 

contestații 

 

Profesori 

evaluatori 

8.  

Constituirea claselor a V-a  

Candidaţii vor fi declaraţi admişi sau respinși în ordinea 

descrescătoare a punctajelor finale obținute la selecție, 

în limita locurilor aprobate prin Proiectul planului de 

După finalizarea 

concursului, dar 

nu mai târziu de 

30 iunie 

Director  

Secretar  
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școlarizare, cu condiția ca punctajul obținut să nu fie mai 

mic decât 50 de puncte. 

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. În cazul gemenilor, dacă unul este declarat 

admis, iar celălalt, respins, ulterior vor fi declarați admiși 

amândoi, fără a afecta candidații admiși inițial. 

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. 

9.  

Membrii comisiei de concurs și de contestații nu trebuie 

să aibă în rândul candidaților rude sau afini până la 

gradul IV inclusiv. 

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.  

Dacă ulterior examenului se constată nereguli ca urmare 

a vizionării înregistrărilor din sala de examen, aceasta 

constituie fraudă și va conduce la eliminarea din 

concurs. 

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. 

Înregistrările video, lucrările scrise și borderourile de 

evaluare se păstrează în arhiva unității de învățământ un 

an școlar. 

Permanent pe 

durata 

concursului 

Director  
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10. ÎNREGISTRĂRI 

Înregistrarea documentelor rezultate pe parcursul activităţilor descrise în prezenta 

procedură se face în cadrul Comisiei de organizare și desfășurare a concursului din 

unitatea de învățământ.  

Arhivarea se realizează de către compartimentul secretariat. 

Consemnările se realizează în procesul-verbal încheiate în urma desfăşurării activității comisiei. 

 

10.    ANEXE  

Nr. 

anexa 
Denumirea anexei Elaborat Aprobat 

Nr.de 

exemplare 
Difuzare 

Arhivare 
Alte 

loc perioada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Declaratie-angajament 

membru comisie/ evaluator 

CEAC CA 1     

2. Structura subiectului CEAC CA 1     

3. Formular de înscriere CEAC CA 1     

4. 
Instrucțiuni privind 

desfășurarea probei 

CEAC CA 1     

 

11. CUPRINS 

Numărul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

 Coperta  1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 
2 

2. 
Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale. 

2 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după, 

caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale. 
3 

4. Scopul procedurii operaționale. 3 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 3 

6. Documentele de referință aplicabile activității procedurale 4 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 5 

8. Descrierea procedurii operaționale 6-10 

9. Înregistrări 10 

10. Denumire anexe 10 

11. Cuprins 11 

12. Anexe 12-16 
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ANEXA 1 la Procedura Operațională privind selecția elevilor pentru constituirea claselor a V-a la 

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE - ANGAJAMENT 

 

 

Subsemnatul, ___________________, profesor la 

______________________________,în calitate de ___________________ în Comisia de 

organizare și desfășurare a concursului de selecție pentru clasa a V-a din anul școlar 2021-2022, 

declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal, că nu am 

elevi/rude participanți printre candidați. 

Prin prezenta declarație, mă angajez că voi păstra confidențialitatea tuturor subiectelor, a 

baremelor și a informațiilor cu caracter intern pentru test, până la afișarea/comunicarea publică 

oficială a acestora și că nu voi întreprinde nicio acțiune care să pună la îndoială corectitudinea 

acestui concurs de selecție. 

 

 

 

Data,         Semnătura, 
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ANEXA 2 la Procedura Operațională privind selecția elevilor pentru constituirea claselor a V-a la 

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște 

 

Structura subiectului 

 

1. Numărul itemilor va fi de 13/ disciplină. 

2. Fiecare disciplină va avea: 

 maximum 9 itemi obiectivi, diversificați (cu alegere multiplă- 4 variante de răspuns, de tip 

pereche – 3 perechi+distractor, cu alegere duală – 3 enunțuri); 

 2 itemi subiectivi (de completare, unul-doi termeni; cu răspuns cât mai scurt, care să nu 

necesite timp mult de redactare); 

 2 itemi subiectivi cu răspuns deschis, dintre care cel puțin unul de rezolvare de probleme 

(matematică) / de tip minieseu (română), precizând nr. minim și maxim de cuvinte/ enunțuri. 

 

3. Punctajul total va fi de 45 de puncte pentru fiecare disciplină.  

4. Exercițiile cu ordinea efectuării operațiilor/ mersul invers și paranteze vor avea 5 operații.  

5. 2 itemi vor conține imagini/ filme ( se vor atașa sau se va insera ca link). 

6. Subiectele propuse vor fi redactate în word, precizându-se variantele de răspuns și răspunsul 

corect. 

7. După fiecare exercițiu se va adăuga rezolvarea completă și distribuirea punctajului pentru 

evaluare. Baremul va conține și precizări de tipul: dacă răspunsul dat conține pe lângă soluție 

sau o parte din soluție și răspunsuri greșite punctajul se diminuează cu... sau dacă 

răspunsurile date nu demonstrează respectarea condiției restului, dar în șirul de numere se 

găsesc și soluțiile, atunci..., dacă scrie doar răspunsul, dar nu scrie și operația). 

 

Nivel cunoaștere înțelegere aplicare 

Grad de 

dificultate 
simplu mediu mediu performant 

Matematică I1 item cu alegere multiplă 

(3p) 

I2 item cu alegere duală (3p) 

I3 item  cu alegere multiplă 

(3p) 

I4 item de completare (3p) 

I5 item cu alegere multiplă 

(3p) 

I6 item cu alegere duală (3p) 

I7 item de tip pereche (4p) 

 

I8 item cu alegere multiplă 

(3p) 

I9 item cu alegere duală (3p) 

I10 item de tip rezolvare de 

problemă 

(5p) 

I11 item de completare (3p) 

I12 item de tip pereche (4p) 

I13 item rezolvare de 

problemă (5p) 

Punctaj  9p 13p 14p 9p 

Limba 

română 

I1 item cu alegere multiplă 

(3p) 

I2 item cu alegere duală (3p) 

I3 item  cu alegere multiplă 

(3p) 

I4  item de completare (4p) 

I5 item cu alegere multiplă 

(3p) 

I6 item cu alegere multiplă 

(3p) 

I7 item de tip pereche (3p) 

I8 item cu alegere multiplă 

(3p) 

I9 item cu alegere duală (4p) 

I10 item de tip pereche (3p) 

I11 item de completare (4p) 

I12  item de tip minieseu (4p) 

I13 item de tip minieseu (5p)  

(cauză-efect, motivare, 

exprimarea opiniei, 

caracterizare, descriere etc.)  

Punctaj  9p 13p 14p 9p 
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ANEXA 3 la Procedura Operațională privind selecția elevilor pentru constituirea claselor a V-a la 

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște 
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ANEXA 4 la Procedura Operațională privind selecția elevilor pentru constituirea claselor a V-a la 

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște 

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND DESFĂȘURAREA PROBEI ON-LINE 

Dacă ești candidatul …, te afli în sala potrivită. 

Dacă nu, adresează-te supraveghetorului de pe hol. 

 

Calculatorul tău este deschis pe pagina de conectare la Gmail. 

 

 

Introdu următorul e-mail: cncc12345678@colegiul-cantacuzino.ro, apoi apasă 

butonul  

  

 

Introdu parola: 12345678 și apasă butonul  

 

 
 

 

Gata! Ai intrat în e-mail-ul tău de concurs.   

mailto:cncc12345678@colegiul-cantacuzino.ro
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Vei primi pe e-mail un mesaj cu titlul „Testare de selecție 2021”. 

 

Deschide e-mail-ul și apasă butonul : 

 

 

 

 

Completează fiecare răspuns în formularul de concurs. Amintește-ți că la 

finalizarea testului trebuie să apeși butonul .  

Atenție! Poți folosi ciorna, dar răspunsurile rezolvate și necompletate în formular nu 

sunt validate. 

 

 

Îți dorim succes!  

 

Data,        Numele și prenumele candidatului, 
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