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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A 

 
 

1. SCOP:  
Scopul acestei proceduri este: 
 
 -  De a se evidenţia modul în care se organizează şi desfăşoară examenul de admitere în clasa a 
V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze, în anul şcolar 2019-2020, în Colegiul 
Național Gheorghe Lazăr, în baza metodologiilor, procedurilor, notelor MEN. 

 
2. DOMENIU:  

 
- Procedura se aplică de către compartimentul secretariat, direcţiune și membrii Comisiei de 
Evaluare, nominalizați prin Decizie  de către directorul unităţii. 
- Procedura se aplică activităților conexe și desfășurării examenului de admitere în clasa a V-a,  cu 
program intensiv de studiu al limbii engleze,  în anul şcolar 2019-2020, în Colegiul Național 
Gheorghe Lazăr. 
  

3. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: 
 

- Decizia de numire a comisiei – care se păstrează în dosarul cu decizii de la secretariat; 
- Decizia C.A. de organizare a probelor de admitere; 
- Regulamentul de organizare și funcționare; 
- Statutul claselor cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație 

internațională și al claselor cu program bilingv din unitățile de învățământ preuniversitar, - aprobat 
prin OMEC nr. 3678/2002; 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ROFUIP 
aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016; 

- Planul –cadru de învățământ pentru clasele –V-a în anul școlar 2019-2020, aprobat prin 
OMECS  nr. 3590/05.04.2016 
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4.  Definiţii ale termenilor 

 
Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedură 
operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 
activităţii, cu privire la aspectul procesual 

2. Ediţie a unei 
proceduri 
operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, 
aprobată şi difuzată 

3. Revizia în cadrul 
unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după 
caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate si difuzate 

 
4.1. Abrevieri ale termenilor 

 
Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedură operaţională 
2. E Elaborare 
3. V Verificare 
4. A Aprobare 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 

 
 

4.2.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în 
cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 
 

 Elemente privind 
Responsabilii/operaţiunea 

Numele si 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 
1.1 Elaborat  Dumitrescu 

Ondina 
Secretar şef 15.04.2019  

1.2 Verificat Ionela 
Neagoe 

Director 
adjunct  

15.04.2019  

1.3 Aprobat Victor 
Nicolae 

Director  15.04.2019  
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4.3. Situaţia ediţiilor și a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 
Nr. 
crt. 

Ediţia sau, după caz, 
revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se 
aplica prevederile 
ediţiei sau reviziei 
ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia I Descrierea procedurii Date generale 23.02.2015 
2.2. Revizia 1 Descrierea procedurii Modificarea 

datelor de 
examen 

22.02.2016 

2.3. Revizia 2 Descrierea procedurii Modificarea 
datelor de 
examen 

20.02.2017 

2.4. Revizia 3 Descrierea procedurii Modificarea 
datelor de 
examen 

26.02.2018 

2.5. Revizia 4 Descrierea procedurii Modificarea 
datelor de 
examen 

25.02.2019 

2.6. Revizia 5 Descrierea procedurii Modificarea 
datelor de 
examen 

15.04.2019 

 
 
 
4.4. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 
procedurii operaţionale: 
 

 Scopul 
difuzării 

Exemplar 
nr. 

Compartiment Funcţia Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Aplicare 
 1 Secretariat Secretar-şef Dumitrescu 

Ondina 15.04.2019  

3.2 Aplicare 1  
comisie 

Președinte 
comisie 

 
Neagoe Ionela 15.04.2019  

3.3 Informare 1 Clasele a IV a Elevi, părinți 
 

 
15.04.2019 

 

3.4 Arhivare 1 Secretariat Secretar Negrea 
Daniela 15.04.2019  
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5.Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale: 
 
 Coordonarea, la nivelul unităţii şcolare a acţiunilor privind organizarea  şi desfăşurarea  
examenului de admitere în  clasa  a V a, este  asigurată de  următoarele  compartimente: 

a. Compartiment   DIRECŢIUNE; 
b. Profesori de ENGLEZA, ROMÂNĂ, MATEMATICA care au mai predat la clase de 

gimnaziu; 
c. Compartiment SECRETARIAT. 

 
 
 
 

6. Descrierea procedurii operaţionale: 
 

 Se solicită aprobarea planului de școlarizare clasa a V a de engleza intensiv ( cu un an 
școlar înainte ); 

 Se stabilește perioada de înscrieri, documentele necesare la dosar, probele la care se 
susține examenul de admitere, perioada de examen; 

 Se întocmesc decizii prin care se numesc președintele, membrii comisiei de înscriere, 
asistenţii pentru fiecare probă a  examenului (pe discipline), profesorii examinatori și 
evaluatori, membrii comisiei de contestații; 

 Se elaborează subiectele; 
 Se repartizează pentru susţinerea examenului oral și scris elevii  în sălile de clasă (câte 

unul în bancă); 
 Se imprimă listele și se lipesc pe ușile sălilor în care elevii vor susține examenul. 

Listele vor conține coduri în locul numelui și prenumelui elevului, coduri pe care le vor 
primi în ziua înscrierii astfel: un cod pentru dosarul depus și un cod pentru concurs în 
locul numelui și prenumelui elevului; 

 Se asigură copiatoarele, hârtie, dosare, etichete, tipizate; 
 Se pregătesc mapele – câte una  pentru fiecare sală cu următoarea componență: 
 Declarație  profesor asistent  -2 exemplare; 
 Atribuții asistenți ; 
 Borderoul de predare primire în care semnează fiecare elev la predarea lucrării; 
 Borderou pentru prezenţa elevilor; 
 Etichete, tipizate, hârtie de scris. 
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Desfășurarea examenului de admitere: 
 
  Perioada de înscriere la examenul de admitere și perioada desfășurării examenului de 
admitere în clasa a V-a cu predare intensivă în limba engleza sunt stabilite prin decizia Consiliului de 
Administrație al Colegiului Național Gheorghe Lazăr, astfel: 
 
Examenul de admitere are următoarele probe: 

1. Înscriere  candidați  18 – 19 iunie 2019. La înscriere elevii vor primi un cod, corespunzător 
numărului dosarului depus; 

2. Susținerea  examenului de admitere  astfel : 
            Joi 20  iunie 2019 – proba scrisa si proba orala de limba engleza; 
            Vineri 21  iunie 2019 – proba scrisa de limba romana si de matematica; 

 
Examenul de admitere are trei probe scrise:  

1. Limba engleza (scris și oral). Proba orala nu se contestă. Acest examen este apreciat cu 
Admis/Respins. Pentru proba orală de engleză: ordinea participării la probă și intervalul 
orar vor fi afișate la avizierul unității. rezultatele probei de engleză se vor afișa în aceeași zi. 

2. În cazul în care candidatul este admis, se prezintă în ziua următoare la probele: Limba romana și 
matematică - probe scrise cu subiecte distincte, cu punctaje/note distincte. Media de admitere este 
calculata astfel: media aritmetică a punctajelor/notelor primite la limba română și matematică. 

Etape : 
• Se preiau plicurile cu subiecte pe baza de PV de la CE. 
• Se face instructajul profesorilor asistenți (sub semnătură). 
• Se trag la sorți profesorii asistenți - pentru fiecare clasă câte 2 persoane. 
• Se distribuie mapele pregătite – câte una pentru fiecare sală de clasă. 
• Semnează declarațiile prof. asistenţi. 
• Asistenții se deplasează în sălile de clasă după cum au fost repartizați. 
• În sala de clasă se face prezența. 
• În prezența comisiei se deschid plicurile cu subiecte, se multiplică un număr de exemplare egal cu 

numărul elevilor care susțin examenul. 
• Se introduc în plicuri un nr. de exemplare egal cu numărul elevilor din fiecare sală și se sigilează . 
• Se distribuie plicurile sigilate în sălile în care se susține examenul. 
• După o oră și jumătate se adună lucrările elevilor, se predau la președintele de comisie. 
• Se predau lucrările pentru corectare evaluatorilor cu proces verbal de predare - primire. 
• Se afișează rezultatele. 
• Secretara comisiei, primește contestațiile și pregătește lucrările pentru comisia de contestaţii. 
• Se predau lucrările contestate profesorilor. 
• Se re-corectează. 
• Se afișează rezultatele. 
• Se predau la secretariat unde se arhivează. 

 
Dosarul cu documentele întocmite şi lucrările de la examen se arhivează și se păstrează timp de 1 
an. 
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       DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE 
 
 Decizia de numire a comisiei – dosarul cu decizii – secretariat. 
 Deciziile de numire a asistenților– dosarul cu decizii – secretariat. 
 Declarațiile profesorilor asistenți – arhivă. 
 Fisa atribuții (asistenți)- mapa – arhivă. 
 Borderou de sala - mapa – arhivă. 
 Proces verbal de preluare a subiectelor– arhivă. 
 Proces verbal de instruire a asistenților, deschiderea plicurilor în prezența membrilor comisiei și 

multiplicarea subiectelor - mapa– arhiva. 
 Proces verbal de predare /primire a lucrărilor  – arhivă. 
 Contestațiile elevilor – arhivă. 
 Rezultatele la examen - arhivă. 
 Deciziile de numire a asistenților – arhivă. 

 
7.Responsabilităţi : 

 
Comisia şi compartimentele implicate în pregătirea evenimentelor legate de susţinerea examenului 

de admitere pentru elevii claselor a IV-a, organizează desfăşurarea examenului, în conformitate cu 
prevederile  prezentei proceduri;  

Aceste compartimente asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii şi ducerea la bun sfârşit,  în 
conformitate cu prevederile procedurii, a activităţilor legate de susţinerea examenului de admitere în clasa 
a V-a. 
 
8.Dispoziţii finale: 
 
 Procedura va fi difuzată membrilor comisiei şi compartimentelor implicate în coordonarea şi 
desfăşurarea acţiunilor legate de examenul de admitere în clasa a V-a pentru anul şcolar 2019-2020. 
Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte reglementări cu 
caracter general sau intern pe baza cărora se face obiectul acestei proceduri. 

 
Perioada de examen este următoarea:  
 

1. înscrieri - prima săptămână din vacanța de vară - 18  -  19  iunie  2019 
2. examen engleză - 20 iunie 2019 
3. examen română și matematică - 21  iunie 2019  
4. afișare rezultate  - 28 iunie  2019 
5. contestații  - 01 iulie  2019 
6. afișare rezultate finale după contestații - 03 iulie 2019 după ora 14. 

 
Această procedură se aplică începând cu data de  15.04.2019. 


