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Art. 1. Pentru admiterea în clasa a V-a, candidații trebuie să susțină un examen de selecție.
Art. 2. La concurs se poate înscrie orice absolvent al clasei a IV-a.
Art. 3. Concursul de admitere se organizează, de regulă în luna iunie, la o dată stabilită de Consiliul de
administrație, de comun acord cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.
Art. 4. Organizarea selecției de admitere este realizat ă de o comisie de admitere în clasa a V -a,
constituită la nivelul colegiului.
Art. 5. Comisia de selecție este alcătuită din:
 Președinte – director adjunct
 Secretar – secretarul șef al colegiului
 Informaticianul colegiului sau un profesor de informatică
 Membri:
 2 profesori de limba și literatura română, dintre care unul trebuie să aibă ore la gimnaziu
 2 profesori de matematică, dintre care unul trebuie să aibă ore la gimnaziu
Art. 6. Membrii comisiei de selecție au următoarele atribuții:
a) Stabilesc calendarul concursului;
b) Informează absolvenții clasei a IV-a interesați de concurs prin site-ul școlii;
c) Elaborează subiectele pentru concurs;
d) Subiectele pentru concurs vor fi stabilite cu două ore înainte de desfășurarea acestuia, de către
profesorii de specialitate din comisie, la propunerile făcute de catedrele de română și
matematică;
e) Coordonează desfășurarea concursului;
Art. 7. Disciplinele pentru concurs sunt:
a) Limba și literatura română – programa claselor I – IV
b) Matematică – programa claselor I – IV
Art. 8. Concursul constă în două probe scrise: una la limba și literatura română și una la matematică.
Art. 9. Proba scrisă durează 60 de minute (60 de minute la limba română și 60 de minute la
matematică).
Art. 10. Desfășurarea probei scrise se va face cu respectarea următoarelor instrucțiuni:
a) Candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordinea alfabetică existentă pe borderoul de sală.
b) Profesorii supraveghetori verifică identitatea candidaților pe baza carnetului de elev și a
certificatului de naștere.
c) Fiecare candidat primește ciorne, foi tipizate pentru concurs și câte o foaie cu subiecte.
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d) Numai răspunsurile redactate pe foaia tipizată vor fi luate în considerare la calcularea notei
finale.
e) Răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră
f) Subiectele vor fi tratate în ordinea dorită de candidat.
g) Baremul va fi afișat la avizierul școlii și pe site-ul www.cndv.ro, după terminarea probei de
examen.
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 și notare.
Art. 12. Subiectele la limba și literatura română și la matematică vor avea punctaj egal. La fiecare
dintre subiecte se atribuie 90 de puncte, conform baremului, și 10 puncte din oficiu.
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 și 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 concursului este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor
obținute la subiectul de limba și literatura română, respectiv la matematică.
Art. 15. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a mediilor finale de concurs, în
limita locurilor aprobate, anual, de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, cu respectarea
următoarelor condiții:
a) Nota la subiectul de limba și literatura română să nu fie mai mică decât 5;
b) Nota la subiectul de matematică să nu fie mai mică decât 5;
Art. 16. Eventualele cereri de recorectare a lucrărilor scrise se vor depune la secretariatul colegiului.
Lucrările nu se vor prezenta candidaților/ părinților care formulează contestații decât după reevaluarea
acestora de către comisia de contestații.
Art. 17. Cererile de recorectare vor fi rezolvate de Comisia de contestații, care are următoarea alcătuire:
 Președinte – directorul colegiului
 Membri:
 doi profesori din Catedra de limba și literatura română, alții decât cei car e au evaluat
lucrările.
 Doi profesori din Catedra de matematică, al ții decât cei care au evaluat lucrările.
Art. 18. Dacă diferența dintre notele pe subiect/ subiecte la corectura inițială și cea de la contestații este
mai mică de 5 puncte, nota/ notele inițiale acordate pe subiecte rămân nemodificate.
Art. 19. Notele stabilite de Comisia de contestații sunt definitive.
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