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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND SELECȚIA ELEVILOR IN
CLASA a V-a LA CLASE CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN
REGIM INTENSIV LA
COLEGIUL NATIONAL ”VASILE ALECSANDRI” IAȘI

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente
privind
responsabilii/
operaţiunea
1.1.

1
Elaborat

1.2.

Verificat

1.3.

Verificat și
aprobat
Aprobat

1.4.

Numele şi
prenumele

2
Prof. Gheorghiță
Nistor
Prof. Mihaela
Ionescu
Consiliul de
administrație
Prof. Nicu Crăciun

Funcţia

Data

Semnătura

3
Director

4
11.06.2021

5

Director
adjunct
Membrii
consiliului
Responsabil
CEAC

11.06.2021
11.06.2021
11.06.2021

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia/ revizia
în cadrul
ediţiei

Componenta
revizuită

2.1.
2.2.

1
Ediţia 1
Revizia 1

2
x
Titulatura unitatii de
invatamant

2.3

Revizia 2

Modalitatea
reviziei

3
x
modificare

Data de la care
se aplică
prevederile
ediţiei sau
reviziei ediţiei
4
11.06.2021
31.03.2022
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3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii operaţionale .

Exemplar
nr.

Compartiment

2
47

3.2.

1
Informare
și aplicare
Aplicare

3.3.

Informare

1

3
Resurse
umane
Managemen
t
Didactic
Secretariat

Nr.
Crt

3.1.

Scopul
difuzării

1

Funcţia
4
Cadre
didactice
Director
Secretar sef

Nume şi
prenume

Data
primirii

Semnătu
ra

5
Toate cadrele
didactice
Gheorghiță
Nistor
Dan Roșu

6

7
Conform
tabelelor

31.03.2022
31.03.2022
31.03.2022

4. SCOPUL PROCEDURII
Scopul este acela de a stabili aspecte legate de organizarea și desfășurarea
concursurilor „Micii alecsandriști” și „Euclid”, precum și a testului de competențe lingvistice
pentru admiterea în clasa a V-a, la clasele cu program intensiv de studiu al unei limbi
moderne de circulație internațională, la Colegiul National „Vasile Alecsandri” Iași.

5.PRECIZĂRI
Colegiul National “Vasile Alecsandri” Iași organizează, prin tradiție, clase cu predare în
regim intensiv al limbilor engleză, germană și franceză, pentru elevii declarați admiși în clasa
a V-a, în urma participării la Concursurile “Micii alecsandrişti” şi „Euclid”.
Se organizează test de competențe lingvistice la acea disciplină (engleză, germană,
franceză) la care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri dintr-o
clasă.
6. ARIA DE CUPRINDERE
Această procedură se aplică tuturor persoanelor implicate în organizarea şi
desfășurarea testării pentru admiterea în clasa a V-a, la clasele cu program intensiv de
studiu al unei limbi moderne de circulație internațională din CNVA Iași.
7. RESPONSABILITATE
a. Cadrele didactice: să respecte normele de organizare şi de evaluare prevăzute prin
regulamentele specifice.
b. Conducerea: să monitorizeze buna desfăşurare a testului de competențe lingvistice.

Unitatea de învăţământ
Colegiul National
“Vasile Alecsandri”
IASI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Privind selectia elevilor in clasa aV-a la
clase cu predare a unei limbi moderne în
regim intensiv la
Colegiul National ”Vasile Alecsandri”
Iași

Cod: PO_77

Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: - 1
Nr.de ex. : 3

Pag. 3 din 3
Exemplar nr.: 1

8. ETAPELE PROCEDURII
Pasul 1: Consiliul de Administrație aprobă anual data concursurilor „Micii alecsandriști” și
„Euclid”, precum și a testului de competențe lingvistice, conform Ordinul M.E.C. nr. 5447 /
31.08.2020 cu privire la Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților din
învățământul preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pasul 2: Informarea publică a celor interesati, elevi, părinţi, cadre didactice, cu privire la
data testării şi la regulamentul de desfăşurare.
Pasul 3: Depunerea cererii de înscriere online sau fizic, la secretariatul CNVAIS. (cererea
de înscriere va conține date clare privind opțiunea părintelui ca elevul să participe la
cele două probe de concurs.
Pasul 4: Publicarea, la avizier (nominal) și pe site-ul școlii (nenominal), a repartizării pe săli
la concursurile „Micii alecsandriști” și „Euclid”.
Pasul 5: . Organizarea și desfășurarea concursurilor (constituirea comisiei, elaborarea
documentelor tip, susținerea probelor, supravegherea și evaluarea). După evaluare și după
contestații, se afișează lista finală a premiilor pe discipline (la Micii Alecsandriști și Euclid)
și lista finală a punctajelor cumulate, cu precizarea clară a elevilor care au fost admiși în
clasa a V-a la unitatea noastră.
Pasul 6: Elevii declarați admiși, prin intermediul părintelui/ reprezentantului legal, vor
depune o cerere de înscriere în clasa a V-a, în cadrul căreia vor opta și pentru studiul
intensiv al unei limbi străine.
Pasul 7: În cazul în care numărul solicitărilor de înscriere este mai mare decât numărul de
locuri disponibile pentru o clasă, se va organiza, după încheierea anului școlar, testul de
competențe lingvistice, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Regulamentului – cadru
de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.
Pasul 8: Locurile vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor la limba străină, în
funcţie de numărul de locuri.
Pasul 9: Elevii care nu vor obține punctaj pentru tipul de clasă la care s-a organizat testare
de selecție vor fi repartizați în celelalte clase, în funcție de ordinea opțiunilor, în funcție de
punctajul cumulat la concursurile “Micii Alecsandriști” și “Euclid” și în funcție de numărul de
locuri rămase libere.
Pasul 10: Depunerea dosarelor personale la secretariat. În cazul în care, din motive
obiective, părinții elevilor admiși depun cereri de retragere, locurile libere se ocupă strict în
ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate.
9. MATERIALE /DOCUMENTE
- documentele CA.
- Regulamentele concursurilor “Micii Alecsandriști” și “Euclid”
- documente comisiilor de concurs.

