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Responsabil CEAC 

3.2 Aprobare 
Consiliul de Administrație 

Membrii Consiliului 
de Administrație 

25.05.2021 

3.3 Informare/ Aplicare 
Toate compartimentele unității 

Personal didactic de 
predare, auxiliar 
Părinți 

26.05.2021 

3.4 Informare/ Publicare Compartiment Secretariat Inginer de sistem 26.05.2021 

3.5 Evidență și arhivare Compartiment Secretariat Secretar șef 26.05.2021 

4. SCOP 

Scopul acestei proceduri este de a stabili: 

 Modalitățile de organizare și desfășurare a probelor de admitere în clasa a V-a. 

5. DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta procedură descrie activitățile și modalitățile de acțiune astfel: 

 Activitatea elevilor care participă la concurs; 

 Comunicarea și informarea cadrelor didactice, a candidaților și părinților acestora cu privire la 

modalitățile de organizare și desfășurare a activităților de desfășurare a probelor de admitere în clasa a V-

a; 

 Monitorizarea implementării desfășurării activităților de desfășurare a probelor de admitere în clasa 

a V-a; 

 Informarea și consilierea cadrelor didactice, a candidaților și părinților cu privire la desfășurarea 

probelor de admitere în clasa a V-a. 

 

6. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

MEC - Ministerul Educației și Cercetării 
ISJ  - Inspectoratul Școlar Județean Galați 

CNMK – Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați 

DSP – Direcția de Sănătate publică Galați 

SAM – Serviciul de Asistență Medicală a Municipiului Galați 

SARS CoV2 – noul coronavirus COVID 19 

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ/TEMEIUL LEGAL 

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

 Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.447/2020 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.220/769/2020 pentru 

stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în 

unitățile/instituțiile de învățământ; 

 Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii 

stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul 

situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2; 

 Adresa M.E.C. nr. 2555/27.04.2021 înregistrată la I.S.J. Galați cu nr. 3722/27.04.2021 – referitor 

susținerea unor probe de admitere la clasa a V-a 

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE (ACȚIUNI) 

Probele de admitere în clasa a V-a vor avea loc în perioada 05-09 iulie 2021, după un calendar stabilit 

și aprobat de CA al CNMK, calendar ce va fi afișat pe site-ul colegiului. 

În cazul în care numărul elevilor înscrişi depăşeşte numărul locurilor, se va susţine  un test comun de 
verificare din progama de studiu a claselor primare la limba română şi la matematică. 

Testul va cuprinde itemi cu un grad de dificultate corespunzător nivelului de pregătire prevăzut în 
curriculumul naţional pentru finalul clasei a IV-a, conform modelelor afișate pe site. Timpul de lucru este de 
2 ore, 1 oră la Limba română și 1 oră la Matematică, cu o scurtă pauză pentru predarea lucrărilor la Limba 
română și nevoi urgente. 

Directorul numeşte prin decizie internă o comisie de admitere formată din: 
• preşedinte 
• membri 
• secretar 
• 4 evaluatori  
                - 2 profesori de limba română 
                - 2 profesori de matematică 
• 4 evaluatori contestații 
• 1 asistent la fiecare sală. 

Comisia se întruneşte în ziua susţinerii testului, la ora 7,00, redactează subiectele în număr de trei, 
le multiplică şi le sigilează în plicuri. Preşedintele de comisie  extrage numărul variantei, iar împreună cu 
membrul comisiei multiplică subiectele și predă asistenţilor la ora  9,00 plicul la Limba romănă și cel mai 
târziu la 10,10 plicul la Matematică.  Asistenţii verifică datele personale şi secretizează foile de examen. 

În timpul probei este interzis accesul în spaţiul respectiv al oricărei alte persoane, cu excepţia 
preşedintelui sau a membrilor comisiei. 

Probele sunt eliminatorii (dacă la un obiect nota este mai mică de 5,00, nu se calculează media 
generală). Media generală se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

În cazul în care se depun contestaţii, corectarea se face de altă comisie care va reevalua lucrările 
respective. 

În urma contestaţiei nota definitivă  este nota acordată  de Comisia  de contestaţii.  
Dacă se constată diferențe mai mari de 1,50 puncte între comisia inițială și comisia de contestații, 

se va solicita recorectarea de către o altă comisie. Media se va calcula din cele 2 note rămase după 
eliminarea celei mai mici și celei mai mari note. 
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Elevii declarați admiși vor confirma locul în termenul precizat de către secretariatul unității. Dacă 
rămân locuri libere prin neconfirmarea locului, acestea se vor reditribui următorilor elevi de pe listă, în 
ordinea mediilor. Dosarul pentru transfer se va întocmi în perioada precizată de către secretariatul unității, 
conform legislației.  
8.1. Măsuri pentru organizarea activității în actualul context epidemiologic 

a) Participarea cadrelor didactice și a elevilor la desfășurarea probelor de admitere în clasa a V-a se 

va face respectând normele igienico-sanitare și de siguranță/securitate, în vigoare, pentru prevenirea și 

combaterea îmbolnăvirilor cu SARS - CoV - 2. 

b) Accesul în instituții trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru 

fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. 

c) Suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, vor fi evitate aglomerările de persoane. 

d) În toate spațiile în care se vor desfășura probele de admitere vor fi afișate mesaje de informare cu 

privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS - CoV - 2. 

8.2. Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării probelor de admitere la clasa a V-a 

a) Accesul în interiorul unității de învățământ preuniversitar se va realiza doar după dezinfecția 

mâinilor, verificarea temperaturii care nu trebuie să depășească 37,3oC și sub rezerva absenței 

simptomelor virozelor respiratorii. 

b) Temperatura va fi măsurată cu termometre cu infraroșu (pirometru) de către cadrul medical 

repartizat unității de învățământ. 

c) Pe toată durata activităților desfășurate în școală, atât elevii, cât și și profesorii vor purta mască 

medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile.  

d) Pe tot parcursul derulării probelor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase 

(distanțarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de 

unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 

e) Înainte de începerea probelor de admitere în clasa a V-a, în spațiile unde acestea urmează a se 

desfășura se va realiza dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide, pe bază de clor sau alcool, urmată 

de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute. 

f) Stabilirea locurilor în sala de clasă se va face astfel încât să existe o distanță între candidați, pe 

rânduri și între rânduri, de 2 m. 

g) Elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și dreapta și un rând 

liber în față și spate.  

h) Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier, pardoseală, mânerul ușii) vor 

fi dezinfectate după terminarea susținerii probelor sau a activității de corectare a lucrărilor de către 

profesorii examinatori. 

8.3. Măsuri la intrarea/ieșirea în instituție a elevilor și a cadrelor didactice 

a) La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale: covorașe dezinfectante, măști de 

protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini, săpun (care vor fi încărcate permanent), șervete de hârtie. 

b) Elevii, personalul didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe 

toată durata activităților și își vor igieniza mâinile cu substanțe dezinfectante și săpun. 
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c) Elevii vor fi însoțiți de un cadru didactic de la accesul în unitatea de învățământ (după efectuarea 

triajului) până în sala de clasă unde elevul susține probele. Cadrul didactic va supraveghea activitatea 

elevului de spălare pe mâini, folosirea dezinfectantului până a intra în sala de clasă. 

d) Intrarea în sala de clasă se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 m.  

e) La terminarea activității de pregătire elevii vor fi însoțiți de un cadru didactic de la sala de clasă 

până la ieșirea din unitatea de învățământ.  

f) La sfârșitul activităților elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu. 

g) Colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale semnalizate corespunzător, amenajate în 

unitatea de învățământ. 

9. RESPONSABILITĂȚI ÎN REALIZAREA PROCEDURII 

9.1 Conducerea CNMK  răspunde de implementarea  acțiunilor prevăzute în această procedură. 










