
 
 

 

                                                                                                                                                                   

Extras din Procedura operațională privind 

desfășurarea probei de selecție în vederea constituirii clasei a V-a pentru unităţile de învăţământ 

liceale care școlarizează și elevi de gimnaziu, aprobată în C.A. al I.Ş.J. Argeş din 26.05.2022 

 

   

Scopul procedurii operaţionale 

     Prezenta procedură reglementează desfășurarea testării elevilor în vederea înscrierii lor în clasa a 

V-a pentru unităţile de învăţământ care formează clase de a V-a, altele decât cele ce provin din 

învățământul primar al respectivei unități de învățământ.   

Domeniul  de  aplicare a procedurii operaţionale 

      Prezenta procedura se aplică la unitățile de învățământ din județ  care formează clase de a V-a, 

altele decât cele ce provin din învățământul primar al respectivei unități de învățământ.   

 Stabilirea calendarului de desfășurare a testării pentru înscriere  

 

     ISJ AG stabilește calendarul examinării / testării. Calendarul va fi transmis de către ISJ AG către 

unitățile de învățământ până la data de 15 mai a fiecărui an școlar în care se organizează examinare / 

testare. Toate unitățile de învățământ care organizează examinare / testare pentru înscriere în clasa a V-

a vor susține probele pentru fiecare disciplină la aceeași dată și în același interval orar. Calendarul va fi 

postat pe site-ul fiecărei unități de învățământ care organizează examinare / testare și la avizier. 

 Organizarea testării la nivelul fiecărei unități de învățământ  

 

           Fiecare unitate de învățământ  care formează clase a V-a va organiza examinarea candidaților 

înscriși cu respectarea unei proceduri elaborate la nivelul unității de învățământ și aprobate în CA al 

școlii. 

Procedura va aduce precizări privind: 

- Componența și atribuțiile comisiei de organizare și desfășurare a  examinării / testării; 

- Calendarul de înscriere a candidaților și conținutul dosarului de înscriere; 

- Disciplinele la care se face examinarea / testarea, precum și programa pentru testare; 

- Elaborarea subiectelor; 

- Organizarea  probei scrise; 



 
 

 

- Desfășurarea probei scrise; 

- Evaluarea lucrărilor; 

- Afișarea rezultatelor; 

- Calendarul de depunere și rezolvare a contestațiilor;  

- Criteriile de departajare în caz de egalitate pe ultimul loc; 

- Criteriile de constituire  a claselor a V-a în urma examinării / testării.  

Procedura trebuie să prevadă explicit următoarele: 

a) Programa de testare, care nu trebuie să depășească nivelul programelor școlare de clasa a IV-a 

în vigoare, la limba și literatura română și matematică. Programa este anexă la procedură.     

b) Pe site-ul unității de învățământ vor fi  publicate, cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de 

susținerea examinării, toate subiectele date în anii anteriori. 

c) În dimineața probei se vor realiza două variante de subiecte, care vor conține itemi 

asemănători, dar nu identici, cu cei din testele – model postate pe site-ul școlii. Din cele două 

variante de subiect, președintele comisiei de examen, în prezența membrilor comisiei, va 

extrage unul, care va fi dat ca subiect la examinare / testare. 

d) Desfășurarea examinării / testării se va face cu respectarea cerințelor specifice examenelor 

naționale. Astfel: 

- Așezarea elevilor în bănci se va face câte unul în bancă, strict în ordine alfabetică; 

- Pe ușa fiecărei săli de clasă se va afișa lista nominală a elevilor ce dau testare în acea 

sală; 

- Profesorii asistenți vor avea altă specialitate decât cea la care se susține proba; 

- Numele și prenumele candidaților se va secretiza înainte de ieșirea candidatului din sală; 

- Afișarea rezultatelor pe site-ul școlii se va face anonimizat. Codul fiecărui candidat va fi 

numărul de înregistrare a cererii de înscriere; 

-  Vor fi prevăzute cel puțin trei criterii de departajare pentru situația în care sunt candidați 

cu  punctaje egale pe ultimul loc eligibil;  

-   Cadrele didactice care au rude/afini până la gradul IV inclusiv nu vor participa la testare, 

în niciun moment al organizării și desfășurării probei. 

 Informarea candidaților și a părinților acestora 

   Informarea candidaților și a părinților acestora se va realiza pe site-ul unității de învățământ. 

Aici se vor posta : 

- procedura  ISJ AG realizată în vederea organizării și desfășurării examinării / testării; 

- programa de testare, care nu trebuie să depășească nivelul programei de clasa a IV-a în vigoare; 



 
 

 

- calendarul evaluării / testării; 

- numărul de locuri pentru clasa a V-a, pe tip de clasă; 

- criteriile de departajare pentru situația în care sunt candidați cu punctaje egale pe ultimul loc 

eligibil; 

- criteriile de constituire  a claselor a V-a în urma testării/ testărilor; 

- rezultatele inițiale și finale, anonimizate;  

- toate subiectele date în anii anteriori; 

 

     Conducerile unităților de învățământ: 

- afișează pe site-ul instituției  documentele conform prezentei proceduri; 

- organizează și desfășoară testare în conformitate cu procedura elaborată de ISJ AG. 

 

Dispoziții finale 

- Prezenta procedura se aplică din momentul aprobării în CA al ISJ AG. 

- Lucrările elevilor, borderourile de evaluare și notare și celelalte documente de testare se 

păstrează în arhiva unității de învățământ până la sfârșitul anului școlar următor examinării / 

testării. 

- Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte 

reglementări cu caracter general sau intern care fac obiectul acestei proceduri. 

 

Programa de limba și literatura română- clasa a IV-a 

 

- descrierea (de personaje imaginare, de film/ carte); 

- relatarea unei întâmplări imaginate; 

- oferirea de informaţii referitoare la universul şcolii  sau extraşcolar; 

- formularea de solicitări formale şi informale; 

- prezentarea (unor rezultate/ proiecte); 

- iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal; 

- text literar narativ; text descriptiv de tip portret;      

- poezii scurte adecvate nivelului de vârstă; 

- text de informare şi funcţional: afiş, tabele, diagramă Venn sau orice alt tip de organizator 

grafic adecvat vârstei, hartă şi plan simplu de oraş/ traseu turistic etc., carte poştală, invitaţie; în 

funcţie de dotări – mesaj text şi e-mail; 

- intuirea claselor morfologice (substantiv, adjectiv, verb, pronume personal), a persoanei, a timpului, 



 
 

 

a genului și a numărului; 

- intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: subiect- predicat. 

Programa de matematică- clasa a IV-a 

Numerele naturale cuprinse între 0 - 1 000 000 

- formare, citire, scriere, comparare, ordonare, rotunjire 

- scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M 

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul              0 – 1 000 000, fără trecere 

și cu trecere peste ordin 

- adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării 

- număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului invers, metoda balanţei) 

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 

- înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1 000 

- înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre 

- proprietăţile înmulţirii 

Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000 

- împărţirea unui număr cu 10,100, 1000 

- împărţirea numerelor mai mici de 1 000 000 la un număr de cel mult două cifre (cu rest zero sau 

diferit de zero) 

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde            şi pătrate 

Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute;  metoda reprezentării grafice, 

metoda comparaţiei, metoda mersului invers 

Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul           egal cu 100 

- diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin desene 

- fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare 

- adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor 

- scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%, 75%) 

Localizarea unor obiecte 

- terminologie specifică: paralel, perpendicular 

- coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea 

- hărţi 

Figuri geometrice 

- drepte perpendiculare, paralele 

- unghiuri drepte, ascuţite, obtuze 

- poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi 



 
 

 

- cerc 

Axa de simetrie .  

Perimetrul 

Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul unei reţele de pătrate cu latura de 

1 cm) 

Corpuri geometrice 

- cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con (identificare, desfăşurare, construcţie folosind 

tipare sau diverse materiale) 

- volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu latura 1 cm) 

Unităţi de măsură pentru lungime 

- unităţi de măsură: metrul, cu multiplii şi submultiplii 

- transformări pentru lungime în limita operaţiilor cunoscute 

- instrumente de măsură: rigla, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta 

- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime 

Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor 

- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii 

- transformări pentru volum în limita operaţiilor cunoscute 

operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor 

Unităţi de măsură pentru masă 

- unităţi de măsură: kilogramul, multiplii şi submultiplii (inclusiv tona şi chintalul) 

- transformările unităţilor de măsură în limita operaţiilor cunoscute 

- instrumente de măsură: cântarul, balanţa 

- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă 

Unităţi de măsură pentru timp 

- calculul unor intervale temporale, transformări din unităţi mai mari în unităţi mai mici de timp 

- instrumente de măsură: ceasul, cronometrul 

Unităţi de măsură monetare 

- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul (monede şi bancnote în uz) 

- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară 

Organizarea şi reprezentarea datelor 

- date din tabele: analiza datelor, interpretare 

- grafice cu bare şi liniare: construire, extragerea unor informaţii şi prelucrarea lor 


