
Anunţ important 

 

     Candidații înscriși la proba de 

selecţie  în vederea constituirii clasei 

a V-a, sunt rugați să se prezinte, 

sâmbătă, 11.06.2022, la sediul 

colegiului.  

     Accesul în săli se va face până 

la ora 8.30 pe baza certificatului de 

naștere (copie) și a carnetului de elev 

cu fotografie. 
 

 

 



Accesul 

candidaților pentru 

proba de selecție  

înscriere  

 la clasa a V-a 

se va face folosind 

intrarea principală 



În atenția candidaților la proba de selecţie în  

vederea constituirii clasei a V-a  
Colegiul Naţional ”Ion C. Brătianu”, Piteşti 

 

 

În conformitate cu prevederile Art.6 din 

Regulamentul nr.679/27.04.2016 privind 

protecția persoanelor fizice, comisia de 

examen a tipărit o lista de coduri pentru 

candidați ce vor fi distribuite elevilor în 

momentul predării lucrării scrise. Rezultele 

vor fi afișate ANONIM, codul individual al 

fiecărui candidat corespunzând numelui și 

prenumelui. 

 
 

  



În atenția candidaților la proba de selecţie în  

vederea constituirii clasei a V-a  

Colegiul Naţional ”Ion C. Brătianu”, Piteşti 

 

 
 

 

 

 

 

Eventualele cereri de reevaluare a lucrărilor 

scrise se vor depune la secretariatul colegiului, în 

perioada menționată în CALENDARUL 

desfăşurării probei de selecţie. Cererile se pot 

referi la întreaga lucrare sau la una dintre discipline 

– limba română sau matematică. 

 

 

 
  



 

 

 

Candidații declarați admiși în clasa a V-a la Colegiul 

Național ,,Ion C. Brătianu,, Pitești vor depune 

documentele de transfer la secretariatul colegiului 

(cererea de înscriere și cererea de transfer procurate de la 

secretariatul colegiului) în primele zece zile lucrătoare de 

la data afișării rezultatelor finale. Candidații care nu au 

depus documentele sus - menționate în perioada sus- 

precizată, pierd locul obținut în urma probei de selecție. 

În acest caz și/sau în cazul retragerii la cererea scrisă a 

părinților/susținătorilor legali, locul rămas liber va fi 

ocupat de elevul care a obținut următorul punctaj, cu 

acordul părinților/susținătorilor legali ai acestuia. 
 

 

 

 
  



În atenția candidaților 
 Se interzice candidaţilor să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele 

asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor 
personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. 

 Candidaţii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordinea alfabetică existentă pe borderoul de sală. Profesorii 
supraveghetori verifică identitatea candidaţilor pe baza certificatului de naştere (copie) şi a carnetului de 
elev care trebuie să fie vizat şi să conţină fotografia elevului; 

 Accesul candidaţilor în săli este permis până cel mai târziu cu o jumătate de oră înaintea începerii fiecărei 
probe scrise (candidaţii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai 
susţine proba respectivă). 

 Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau 
încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de 
lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau 
lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.  

 Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din 
lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru 
comunicare între candidaţi sau cu exteriorul. 

 Candidaţii care încalcă regulile menţionate vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise 
au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie 
sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.  

 Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt declaraţi „eliminaţi 
din examen”.  

 Fiecare candidat primeşte foi tipizate pentru proba de selecţiepe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele 
tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează citeţ celelalte 
date de pe colţul ce urmează a fi lipit; 

  Numai răspunsurile redactate pe foi tipizate vor fi evaluate şi vor conta pentru stabilirea punctajului.  
 Fiecare candidat primeştecâte o foaiecusubiecte.  
 Candidaţii au obligaţia să verifice dacă subiectul descărcat corespunde disciplinei şi să semnaleze 

supraveghetorilor eventualele neconcordanţe. 

 Ciornele folosite se strâng separat şi nu sunt luate în considerare.  
 Răspunsurile se redactează cu stilou cu cerneală albastră sau cu pix cu pastă albastră. Pentru sublinieri sau 

desene elevii vor folosi creionul negru.  
 Greşelile se taie cu o linie orizontală.  
 La expirarea timpului  de redactare a răspunsurilor, profesorii supraveghetori vor strânge lucrările pe baza 

borderoului de sală, care conţine numărul de pagini scrise şi semnătura candidatului la proba de selecţie.  
 Până la terminarea predări ituturor lucrărilor scrise, în sală rămân cel puţin trei candidaţi.  
 Profesorii supraveghetori vor preda lucrările scrise preşedintelui comisiei. 
 Corectarea lucrărilor scrise se face în cadrul comisiilor formate din câte doi profesori evaluatori de la 

fiecare disciplină,pe baza unui barem de corectare şi notare, care va fi afişat după terminarea probei scrise.  
 Subiectele de limba română şi matematică vor avea punctaj egal. La fiecare dintre subiectele pe materii se 

atribuie 45 puncte, conformbaremuluişi 5 punctedinoficiu.  
 Fiecare lucrare va avea o notă/punctajpentrusubiectul de la limba română, care este media aritmetică, cu 

două zecimale, fărărotunjire, a notelor/punctajelor acordate de cei doi profesori evaluatori şi o notă pentru 
subiectul de matematică, care este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor/ punctajelor 
acordate de cei doi profesori evaluatori.  

 Punctajul final al probei de selecţie va fi obţinut prin însumarea punctajelor obţinute la subiectul de limba 
română şi la subiectul de matematică.  

 Candidaţii vor fi declaraţia dmişi în ordinea descrescătoare a punctajelor finale de la proba de selecţie, în 
limita locurilor aprobate, anual, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean ARGEŞ. 

 Tentativa de copiere sau copierea din alte surse exterioare, se consideră fraudă și atrage după sine 
eliminarea din testare și anularea lucrării.  
  



Calendarul desfăşurării probei de selecţie  

Clasa a V-a  

An şcolar 2022-2023 

 

 
 

1. Înscrierea candidaţilor – 12 mai – 06 iunie 2022 se face la Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” din 

Piteşti, strada Armand Călinescu nr.14, în intervalul orar 10.00 – 15.00) sau on-line, documentele fiind trimise la 

adresa cnicbinscrieri5@gmail.com. 

2. Proba de selecţie (se susţine la Colegiul Naţional ”Ion C. Brătianu”, Piteşti, dacă numărul de candidaţi 

este mai mare decât efectivul maxim aprobat al clasei) – 11  iunie 2022 – ora 9.
00

; 

3. Afişarea rezultatelor probei de selecţie – 11 iunie 2022, până la ora 17.
00

(este posibilă modificarea  orei 

de afişare în funcţie de numărul candidaţilor prezenţi la proba de selecţie); 

4. Depunerea eventualelor contestaţii -  Amfiteatrul colegiului–11 iunie 2022 – între orele 17.
00

 – 19.
00  

(pot apărea modificări,în funcţie de ora la care vor fi afişate rezultatele iniţiale, intervalul de depunere a 

contestațiilor fiind strict de 2 ore); 

5. Afişarea   rezultatelor  finale ale probei de selecţie în clasa a V-a – 11 iunie 2022, până la ora 21,
00

. 

6. Candidații declarați admiși în clasa a V-a la Colegiul Național ,,Ion C. Brătianu,, Pitești vor depune 

documentele de transfer la secretariatul colegiului (cererea de înscriere și cererea de transfer procurate de la 

secretariatul colegiului)      în primele zece zile lucrătoare   de la data afișării rezultatelor finale, între orele 

10.
00

-15.
00

 

 

Notă 

Înscrierea candidaţilor se va face pe baza următoarelor documente: 

 Cerere – tip – se poate procura de  la Secretariatul colegiuluisau de pe site-ul acestuia; 

 Copia xerox nelegalizată a certificatului de naștere al candidatului;  

 Copii xerox CI părinți; 

 Adeverință de elev de la școala de proveniență. 

Documentele mai sus-menţionate se vor pune într-un dosar cu şină. În scopul verificării conformității se 

vor prezenta documentele originale ale căror copii au fost solicitate. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Florica DUMITRU 


