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METODOLOGIA SELECŢIEI ÎN CLASA a V-a AN ŞCOLAR 2020-2021 
 

Art. 1. Pentru admiterea în clasa a V-a, prima clasă a învăţământului gimnazial, candidaţii trebuie să 
susţină o probă de evaluare . 

Art. 2. La selecţie se poate înscrie orice absolvent al clasei a IV-a. 
Art. 3. Selecţia se organizează de regulă în luna iunie, la o dată stabilită de către Colegiul Naţional 

Gheorghe Lazăr după încheierea anului şcolar în prima săptămână de vacanţă. 
Art. 4. Coordonarea şi organizarea selecţiei sunt realizate de o comisie de evaluare pentru clasa a 

V-a constituită la nivelul colegiului. 
Art. 5. Comisia de evaluare este alcătuită din 

Secretar - secretarul şef al colegiului; 
Informatician - informaticianul colegiului sau un profesor de informatică. Membri: 

2 profesori de limba şi literatura română, dintre care cel puţin unul trebuie să aibă ore  la gimnaziu; 
2 profesori de matematică, dintre care cel puţin unul trebuie să aibă ore la gimnaziu. 
Art. 6. Membrii comisiei au următoarele atribuţii: 

(1) Anunţă data probei de selecţie. 
(2) Stabilesc perioada de înscriere. 
(3) Informează comunitatea interesată privind selecţia prin afişarea la avizier sau site-ul colegiului. 
(4) Subiectele pentru proba de selecţie vor fi stabilite cu două ore înainte de desfăşurarea acesteia, de 

către profesorii de specialitate din Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr. 
(5) Organizează şi coordonează desfăşurarea probei de evaluare. 

Art. 7. Disciplinele pentru selecţie: 
- limba engleză - programa claselor I-IV 
- limba română - programa claselor I-IV 
- matematică - programa claselor I-IV 
 

Notă: Conținuturile aferente studierii materiei până în data de 11 martie 
2020. 

 
!!! SUBIECTELE VOR AVEA UN GRAD DE DIFICULTATE PESTE MEDIE. 

Art. 8. Selecţia constă într-o probă scrisă, unică, ce conţine un subiect de limba română şi un subiect 
de matematică. 

Art. 9. Proba scrisă durează 90 minute. 
Art. 10. Desfăşurarea probei scrise se va face cu respectarea următoarelor instrucţiuni: 

(1)  Candidaţii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordinea codului. 
(2)  Profesorii supraveghetori verifică identitatea candidaţilor pe baza carnetului de elev şi a certificatului 

de naştere. 
(3)  Fiecare candidat primeşte ciorne şi foi tipizate pentru proba de evaluare. 
(4)  Fiecare candidat primeşte câte o foaie cu subiecte. 
(5)  Redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foaia tipizată, colţul conţinând numele candidaţilor va fi 

secretizat. 
(6)  Numai răspunsurile redactate pe foia tipizată se vor lua în considerare la calcularea notei finale. 
(7)  Răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră-aceeaşi culoare folosită pentru redactarea 

întregii lucrări. Pentru sublinieri (gramatică) sau desene (matematică) se poate folosi creionul negru. 
(8)  Greşelile se taie cu o linie orizontală. 
(9)  La expirarea timpului de redactare a răspunsurilor, profesorii supraveghetori vor strânge lucrările pe 

baza borderoului de sală. 
(10) Subiectele vor fi tratate în ordinea dorită de candidat. 
(11) Ciornele se strâng separat. 
(12) La predarea lucrărilor scrise în sală rămân cel puţin trei candidaţi. 
(13) Profesorii supraveghetori vor preda lucrările scrise preşedintelui / vicepreşedintelui comisiei. 
(14) Baremul se va afişa la avizierul şcolii, după terminarea probei de selecție. 
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Art. 11. Corectarea lucrărilor scrise se face de către cei doi profesori evaluatori de la fiecare 
disciplină, profesori care fac parte din comisie, pe baza unui barem de corectare şi notare. 

Art. 12. Subiectele de limba română şi matematică vor avea punctaj separat, note distincte. Diferenţa 
dintre cei doi evaluatori de aceeaşi specialitate nu poate fi mai mare de un punct. 
Art. 13. Fiecare lucrare va avea o notă pentru subiectul de la limba română, care este media 

aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori şi o notă 
pentru subiectul de matematică, care este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor 
acordate de cei doi profesori evaluatori. 

Art. 14. Nota finală a probei de selecţie este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a 
notelor obţinute la subiectul de limba română, respectiv de matematică. 

Art. 15. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor finale de evaluare, în 
limita locurilor aprobate, anual, de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti cu respectarea 
următoarelor condiţii: 

• nota la subiectul de limbă română să nu fie mai mică decât 5; 
• nota la subiectul de matematică să nu fie mai mică decât 5. 
Dacă ultima medie de admitere este obţinută de mai mulţi candidaţi, aceştia vor fi toţi

declaraţi admişi. 
Art. 16. Eventualele cereri de recorectare a lucrărilor scrise se vor trimite, la secretariatul colegiului, 

în perioada consemnată în graficul examenului, pe adresa de email. 
Art. 17. Cererile de recorectare vor fi rezolvate de Comisia de contestaţii, care are următoarea 

alcătuire: 
• preşedinte 
• membri:

• doi profesori din catedra de limba şi literatura română, alţii decât cei care au corectat
lucrările;

• doi profesori din catedra de matematică, alţii decât cei care au corectat lucrările.
Nota obținută în etapa de contestații este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus 

sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi 
modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă. 

Notele stabilite de Comisia de contestaţii sunt definitive. 
In cazul admiterii contestaţiilor şi a obţinerii unei medii egale sau mai mare decât media ultimului 

elev selectat se va cere la ISMB suplimentarea numărului de elevi la clasă. 
Art. 18. După examen, lucrările pot fi vizualizate de părinţi, la cererea acestora, după o procedură 

elaborată de şcoală şi afişată la avizierul colegiului. 
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