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METODOLOGIA ADMITERII ÎN CLASA A V-A 

Colegiul Naţional ,,Calistrat Hoga ş  Tecuci oferă  pentru absolvenţii învăţământului primar 
din promoţia 2020-2021, o clasă  cu 26 de locuri. 

La clasa a V-a vor fi studiate: 
- limbile moderne: engleză , franceză , germană  
-opţional informatica aplicat ă . 

I. ÎNSCRIERERA CANDIDAŢILOR 

Înscrierea candidaţilor se va realiza la secretariatul colegiului, prin depunerea urm ătoarelor 
documente: 

- cerere de înscriere (se g ăseşte la secretariatul colegiului); 
- copie după  certificatul de na ştere pentru elev; 
- copii după  actele de identitate ale părinţilor 
- adeverinţă  medicală  - clinic sănătos/ apt pentru a intra în colectivitate. 

11. ADMITEREA CANDIDAŢILOR 

Art. 1 Pentru admiterea în clasa a V-a, candida ţii trebuie să  susţină  un test scris de selec ţie, 
la disciplina mateinatică . 

Art. 2 La concurs se poate înscrie orice absolvent al clasei a IV-a. 
Art. 3 Testul de selec ţie se organizeaz ă  într-o singură  sesiune, de regulă  în luna iunie. 
Art. 4 Coordonarea şi organizarea testului de selec ţie sunt realizate de c ătre o comisie de 

admitere în clasa a V-a, constituit ă  la nivelul colegiului. 
Art. 5 Comisia de admitere este alcătuită  din: 

- pre şedinte - directorul colegiului 
- secretar - secretarul colegiului 
- membri - un membru al Consiliului de administra ţie 
- prof. evaluatori - doi profesori de matematic ă  (cel puţin unul trebuie să  aibă  ore la 

gimnaziu). 
Art. 6 Consiliul de administra ţie al colegiului va stabili data concursului şi perioada de 

înscriere. 
Art. 7 Membrii comisiei de admitere au următoarele atribuţii: 

7. 1. Informează  comunitatea privind constituirea clasei şi testarea prin mass-
media locală . 

7.2. Coordonează  elaborarea subiectelor pentru testare. 
7.3. Subiectele pentru testare vor fi stabilite cu 2 ore înainte de desiE ăşurarea 

acesteia din propuneri ale membrilor comisiei, catedrei de matematic ă. La 
selectarea subiectelor, pot fi coopta ţi şi învăţători care nu au elevi înscri şi la 
concurs. 

7.4. Organizeaz ă  şi coordonează  desfăşurarea testării. 
Art. 8 Disciplina la care se sus ţine testarea scris ă  este mateinatica - (clasele I-IV). 
Art. 9 Testul scris are o durat ă  de 90 de minute. 



Art. 10 Desfaşurarea testului scris se va face cu respectarea urm ătoarelor instrucţiuni: 
1) In fiecare sal ă  de concurs vor exista câte 2 profesori supraveghetori. 
2) Candidaţii vor fi aşezaţi câte unul în banc ă, în ordinea alfabetică  existentă  pe 

borderoul de sală . 
3) Profesorii supraveghetori vor verifica identitatea candida ţilor pe baza certificatului 

de naştere şi a carnetului de elev. 
4) Fiecare candidat prime şte ciorne şi foi tipizate 
5) Fiecare candidat prime şte câte o foaie cu subiecte 
6) Redactarea rezolv ării subiectelor se va face pe foaia tipizat ă, cu colţul conţinând 

numele candidaţilor secretizat. 
7) Rezolvarea subiectelor se va realiza cu cerneal ă  sau pastă  albastră . Pentru desene se 

poate folosi creionul negru. 
8) Greşelile se vor tăia cu o linie orizontală . 
9) Subiectele vor fi tratate în ordinea dorit ă  de candidat. 
1 O) La expirarea timpului de redactare a rezolv ărilor, profesorii supraveghetori vor 

strânge lucrările pe baza borderoului de sal ă, care va con ţine numărul de pagini 
scrise şi semnătura candidatului. 

1 1) Ciornele se strâng separat. 
12) La predarea lucr ărilor scrise, rămân în sală  cel puţin trei candidaţi. 
1 3) Profesorii supraveghetori vor preda lucr ările scrise pre şedintelui comisiei. 

Art. 11 Corectarea lucr ărilor scrise se face de c ătre profesorii evaluatori, pe baza unui 
barem de corectare şi notare, care va fi afi şat la avizierul colegiului, dup ă  terminarea probei scrise. 

Art. 12 (1) Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a notelor finale 
obţinute la testul scris, în limita locurilor aprobate, cu respectarea urm ătoarei condiţii: nota Ia 
testul scris la disciplina matematic ă  să  nu fie mai mică  de 5 (cinci). 

(2) Dacă  ultima notă  finală  de admitere este ob ţinută  de mai mulţi candidaţi, aceştia vor fi 
toţi declaraţi admişi, solicitându-se Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi suplimentarea 
numărului de locuri la clas ă . 

Art. 13 Eventualele contesta ţii ale rezultatelor se vor depune la secretariatul colegiului, în 
perioada consemnat ă  în graficul concursului. Cererile se pot referi la întreaga lucrare sau la un 
singur subiect. 

Art. 14 (1)Cererile de recorectare vor fi rezolvate de c ătre Comisia de contesta ţii care are 
următoarea componenţă : 

- pre şedinte - directorul adjunct al unit ăţ ii 
- secretar - secretarul colegiului 
- prof. examinator - doi profesori din catedra de matematic ă, alţii decât cei din comisia de 
admitere. 
(2) In situaţii excepţionale, din comisia de contesta ţii, pot face parte şi profesori/ 

învăţători de la alte unităţ i şcolare. 
Art. 15 (1) Profesorii evaluatori din comisia de contesta ţii vor reevalua lucrările pentru care 

s-a făcut cerere de recorectare, pe baza baremului de corectare şi notare. 
(2) Dacă  diferenţa dintre notele acordate pe corectura ini ţială  şi corectura de la 

contestaţii este mai mică  de 0,5 puncte, atunci nota ini ţială  rămâne nemodificată . Dacă  diferenţa 
notelor este mai mare sau egal ă  cu 0,5 puncte, notele acordate ini ţial se modifică, prin cre ştere sau 
descre ştere, cu implica ţii corespunzătoare pentru situa ţia admiterii. 

(3) Notele stabilite de comisia de contesta ţii sunt definitive. 
Art. 16 Candidaţii declaraţi admi şi în clasa a V-a la Colegiul Na ţional ,,Calistrat Hoga ş  

Tecuci, vor perfecta transferul pân ă  la data de 1 septembrie 202 1, prin secretariatul colegiului. 

DIRECTOR, 
PROF. FILIMON IULIAN CĂTĂLIN 



/ 	
MINISTERUL EDUCA Ţ IEI Ş I CERCETĂRII 

COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ  TECUCI 

• 	 STR.COSTACHE RACOVIŢĂ  NR.20 
... 	. 	 TELEFON0040236820010FAX.0040236816915 

lcliogas@yahoo.com ; 

CALENDAR 
TESTARE CLASA aVa 

2021 

În şedin ţa CA din 25.05.2021 s-a stabilit următorul calendar pentru testare clasa a Va, 
promotia 202 1: 

Perioada de inscriere: 1 0-30 iunie 2021 

Testarea 02iulie2021 ora9:OO 

Afisarea rezultatelor: -02 iulie 2021 ora 14:00 

Perioada de depunere a contestatiilor: 02 iulie 2021 în intervalul 14:00 - 16:00 

Afisarea rezultatelor finale: 02 iulie 2021 ora 17:30 

DIRECTOR, 
Prof FILIMON IULIAN C ĂTĂLIN 


