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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII 

 ÎN CLASA A V-A CU PREDARE ÎN REGIM INTENSIV A LIMBII ENGLEZE 

 

 

1. SCOPUL PROCEDURII: 

 

Scopul acestei proceduri este de a se evidenția modul în care se organizează și se desfășoară 

admiterea în clasa a V-a,  cu predare în regim intensiv a limbii engleze, în Colegiul Național „B.P. 

Hasdeu”, în baza metodologiilor, procedurilor, notelor ME. 

 

2. DOMENIU: 

 

Procedura se aplică de către compartimentul secretariat, direcțiune și membrii Comisiei de 

admitere în vederea constituirii clasei a V-a, cu predare în regim intensiv a limbii engleze, nominalizați 

prin Decizie internă de către directorul colegiului, în urma aprobării în Consiliul de administrație. 

Procedura se aplică în vederea organizării și desfășurării admiterii în vederea clasa a V-a, cu 

predare în regim intensiv a limbii engleze, în Colegiul Național „B.P. Hasdeu” Buzău. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ: 

 

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

       -Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat 

prin OMEC nr. 5447/31.08.2020; 

       -Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în 

regim intensiv, aprobat prin OMEN nr. 4797/2017; 

       -Planul-cadru de învățământ pentru clasa a V-a în anul școlar 2021-2022, aprobat prin OMECS nr. 

3590/05.04.2016; 

       -Decizia de numire a comisiei – care se păstrează în dosarul cu decizii la secretariat. 

        

4. DEFINIȚII ALE TERMENILOR: 

  
Nr. 

crt. 
Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedură 

operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a 

metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării 

activității, cu privire la aspectul procesual. 
2. Ediție a unei 

proceduri operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, 

aprobată și difuzată 

3. Revizia în cadrul unei 
ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după 
caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii 
operaționale, acțiuni care au fost aprobate si difuzate. 
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4.1. Abrevieri ale termenilor 

Nr.  

crt. 
Abreviere a Termenul abreviat 

1. P.O. Procedură operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 
5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

 
4.2. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale: 

Nr. 

 

crt. 

Elemente privind 

Responsabilii/ 

operațiunea 

Numele si prenumele Funcția Data Semnătura 

1 Elaborat -Comisia pentru elaborarea 

procedurii de organizare și 

desfășurare a admiterii în 

clasa a V-a, cu predare în 

regim intensiv a limbii 

engleze 

-Vasile Marci 

-Petre Cocuța 

- Spînu Emilia 

 

 

 

 

 

Secretar 

șef 

Secretar  

Secretar  

 

06.04.2021 

 

2 Verificat Florea Anca Maria Ioana 
Director 

adjunct 

06.04.2021  

3 Aprobat Mîndruță Tănăsescu Virginia Director 06.04.2021  

 

4.3. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale: 

Nr. 

crt. 

Ediția sau, 

după caz, 

revizia în 

cadrul ediției 

Componenta 

revizuită 
Modalitatea reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

  1 Ediția I Descrierea procedurii Date generale  

 

4.4. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii operaționale: 
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Scopul 

difuzării 

Exem-

plar  

nr. 

Compar- 
timent 

Funcți

a 

Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

3.1 Aplicare 1 Serviciul secretariat   06.04.2021  

3.2 Aplicare 1 

Comisia pentru 

elaborarea procedurii 

de organizare și 
desfășurare a admiterii 

în clasa a V-a cu 

predare în regim 
intensiv a limbii 

engleze 

 

Președinte 

comisie 

Profesor 

Mîndruță 

Tănăsescu 

Virginia 

06.04.2021  

3.3 Informare 1 
Elevi de clasa a IV-

a și părinții acestora 

Elevi, 

părinți 
 09.04.2021  

3.4 Arhivare 1 Secretariat     

 

 

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE: 

 

Coordonarea la nivelul colegiului a acțiunilor privind organizarea și desfășurarea admiterii în  

clasa a V-a, cu predare în regim intensiv a limbii engleze, este asigurată de următoarele 

compartimente: 

a. Compartiment DIRECȚIUNE; 

b. Profesori de ENGLEZA, MATEMATICĂ, ROMÂNĂ, care au mai predat la clase de 

gimnaziu; 

c. Compartiment SECRETARIAT. 

 

6. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE: 

 

• Se solicită, conform calendarului, aprobarea planului de școlarizare care să cuprindă clasa         

a V- a cu predare în regim intensiv a limbii engleze; 

• Se stabilesc: perioada de înscriere, documentele necesare realizării  dosarului de înscriere, 

probele la care se susține examenul, tematica/programa pentru probele de examen, calendarul 

etapelor de admitere; 

• Se întocmesc decizii prin care se numesc: președintele, membrii comisiei de înscriere, membrii 

comisiei pentru organizarea și desfășurarea examenului, asistenții pentru fiecare probă a 

examenului (pe discipline), profesorii examinatori și evaluatori, membrii comisiei de contestații, 
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membrii comisiei pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu 

recunoaștere internațională; 

• În momentul înscrierii candidații primesc un cod de anonimizare pentru concurs (lista cu 

rezultatele finale  conține codurile de anonimizare); 

 

 

Organizarea examenului: 

 

Perioada de înscriere este stabilită anual prin hotărâre a Consiliului de administrație al Colegiului 

Național „B.P. Hasdeu”, iar perioada de susținere a examenului este stabilită în funcție de precizările 

Ministerului Educației, prin hotărâre a Consiliului de administrație. La înscriere, dosarul este 

înregistrat la secretariatul unității, iar elevii primesc un cod unic de anonimizare pentru 

concurs. 

 

Examenul de admitere are următoarele probe: 

 

1. Limba engleză (scris și oral)*. Proba orală nu se contestă. Acest examen este apreciat cu 

Admis/Respins. Pentru proba orală de limba engleză, ordinea participării la probă și 

intervalul orar sunt  afișate la avizierul și pe site-ul colegiului. Rezultatele probei de engleză 

se afișează în aceeași zi. 

 

Notă:  

*Conform art. 7 din OMEN  nr. 4797/31.08.2017, elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, au 

promovat examene de competență lingvistică în limba engleză, la un nivel de competență egal sau 

superior nivelului A1 din CECRL, sunt admiși fără a mai susține proba, numai dacă numărul total al 

elevilor este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat. În cazul în care numărul total al 

elevilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri, toți elevii susțin testul pentru evaluarea 

nivelului de competență lingvistică. 

 

2. În cazul în care candidatul este admis, se prezintă, în ziua următoare, la probele scrise de  

limba și literatura română și de matematică. 

 

   - Nota de admitere, exprimată în note de la 1 la 10,  rezultă din transformarea punctajului 

obținut la cele două probe (limba română și matematică). Fiecare probă are un punctaj 

maxim de 45 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Astfel, 45 puncte la proba de limba și 

literatura română+45 puncte la proba de matematică+10 puncte din oficiu=100 puncte. 

    - Fiecare probă scrisă durează 45 minute. 

           - Între proba de limba și literatura română și cea de matematică se acordă o pauză de 15   

minute. 
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Prezenta procedură este însoțită de următoarele anexe: 

- model cerere de înscriere (Anexa 1); 

- model contestație (Anexa 2); 

- model cerere de transfer (Anexa 3); 

- programa de concurs (Anexa 4); 

- calendarul anual al admiterii (Anexa 5); 

- modalitatea de desfășurare a probelor examenului (Anexa 6). 

     Obs: Dat fiind contextul pandemic, Anexele 4,5,6 vor fi afișate ulterior.      

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE: 

• Decizia de numire a Comisiei de organizare și desfășurarea examenului - dosarul cu decizii 

– secretariat; 

• Decizia de numire a Comisiei de evaluare – dosarul cu decizii – secretariat; 

• Decizie de numire a Comisiei de contestații – dosarul cu decizii – secretariat; 

• Deciziile de numire a asistenților - dosarul cu decizii - secretariat.  

• Declarațiile profesorilor asistenți – arhivă;  

• Fișă atribuții (asistenți)- mapă – arhivă;  

• Borderou de sală - mapă – arhivă; 

• Proces verbal de preluare a subiectelor – arhivă; 

• Proces verbal de instruire a asistenților - mapă – arhivă; 

• Proces verbal de predare/primire a lucrărilor – arhivă; 

• Contestațiile elevilor - arhivă. 

• Rezultatele la examen - arhivă. 

 

7. RESPONSABILITĂȚI: 

 

Comisia pentru organizarea și desfășurarea examenului, precum  și compartimentele implicate în 
pregătirea evenimentelor legate de susținerea examenului de admitere pentru elevii claselor a IV-a 
organizează examenul, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 

Aceste compartimente și comisii asigură desfășurarea în cele mai bune condiții și finalizarea 
admiterii, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, a activităților legate de susținerea 
examenului de admitere în clasa a V-a. 

8. DISPOZIȚII FINALE:  

 

Procedura este difuzată membrilor comisiei și compartimentelor implicate în coordonarea și 
desfășurarea acțiunilor legate de  admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a limbii 
engleze. Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte 
reglementări cu caracter general sau intern. 

Perioada de examen este conform calendarului. 

Această procedură se aplică începând cu data de 08.04.2021. 
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Anexa 1 

 

Avizat Colegiul Naţional “B.PHasdeu”  

             Director,  

Doamnă Directoare, 

 
 Subsemnatul(a), ………………….……………………….…………….…,  

(părinte/ reprezentant legal) 

cu domiciliul stabil in localitatea …………………………., judeţul ……….….…, str. 

…………………………..………………..……………, nr. ……....., bloc ……., scara 

.….., etaj ………., ap. ……….…, telefon ………..…….…………….……, email 

………………………………………………………………….………, vă rog să 

aprobați  înscrierea  fiului/fiicei mele la examenul pentru admiterea în clasa a V-a cu 

predare în regim intensiv a limbii engleze la Colegiul Naţional “ B.P.Hasdeu ”, pentru 

anul şcolar 2021-2022.  

 

Limba modernă studiată în ciclul primar este ENGLEZA. 

Am luat la cunoştinţă că limba a doua de studiu în anul școlar 2021-2022 este franceza. 

 

Anexez prezentei cereri următoarele documente:  

 - certificatul de naştere, în copie; 

 - copie după actul de identitate al unui părinte. 

 

 □ Am luat la cunoştinţă faptul că datele personale sunt necesare pentru introducerea elevului în baza 

de date a ministerului, odată cu admiterea în clasa a V-a şi realizarea transferului (SIIIR) şi pentru 

comunicările ulterioare cu şcoala în ceea ce priveşte situaţia la învăţătură şi disciplină şi sunt de acord 

cu prelucrarea acestora.  

 

□ Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate să fie prelucrate în conformitate cu 

Regulamentul UE nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

 Data: ____________      Semnătura:      

        _____________________ 
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Anexa 2 

 

 

Doamnă Președinte, 

 

 
 

  Subsemnatul(a), ………………….………………….…………….…,  
(părinte/ reprezentant legal) 

vă rog să aprobați cererea de reevaluare a lucrării scrise a fiicei mele/fiului 

meu........................................................................................................., la disciplina 

......................................................... din cadrul examenului pentru admiterea în clasa a 

V-a cu predare în regim intensiv a limbii engleze. 

 

Menționez că am luat la cunoștință precizările privind etapa de contestații. 

 

 

 

 

 Data: ____________      Semnătura: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Președinte al Comisiei de organizare și desfășurare a examenului pentru 

admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a limbii engleze 
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Anexa 3 

De acord cu transferul,      De acord cu transferul, 

Colegiul Național ”B.P. Hasdeu” Buzău    Liceul/Şcoala …………………….. 

    Nr. ……………..………...     Nr. ………../ …………………….. 

    DIRECTOR,          DIRECTOR, 

 Profesor Mîndruță-Tănăsescu Virginia 

 

DOAMNĂ DIRECTOARE, 

 Subsemnatul/a, …....................................…………………………………, C.N.P. 

………………………., având domiciliul stabil în loc. …………………, str. 

……….…….…………….., nr……., bloc ………., scara ………, etaj ………., ap. 

…….., telefon ..………………………., 

email………………………………………….…, vă rog să aprobați transferul 

fiicei/fiului ………………………………………………………………………………., 

de la ……………………………………………….……..………, la  Colegiul Național 

„B.P. Hasdeu” Buzău, clasa  a V-a, an școlar 2020-2021. 

 Solicit acest transfer deoarece  fiul meu/fiica mea a susținut și  promovat 

examenul pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a limbii engleze.  

 

Date personale elev: 

Numele şi prenumele: …………………………………………… 

Data şi locul naşterii: ……………………………. 

C.N.P.: …………………………………. 

Declar că sunt de acord  cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și 

Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice, prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date. 

        Semnătura părintelui,  

   


