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Extras din Procedura operaţională  
privind modalitatea desfășurării 

selecției elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a la 
 Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Cod: P.O. 97.31 
 
 
8.4.2.  Derularea operaţiunilor și acţiunilor activităţii 

 

A. Afișarea modalității de desfășurare a selecției elevilor pentru înscrierea în 

clasa a V-a la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași . 

 

Se va posta la avizierul școlii și pe site-ul școlii anunțul privind selecția elevilor 
pentru înscrierea în clasa a V-a la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, cu 
respectarea adresei nr. 1583/2021.  
Termen: 20.03.2021 
 

B. Afișarea extrasului din procedură de selecție a elevilor pentru înscrierea în 
clasa a V-a la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași  
   

  Se va posta pe site un extras din procedura de selecție a elevilor pentru 
înscrierea în clasa a V-a la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași.  
Termen: 20.03.2021 

 
C. Înscrierea candidaților 

 

Înscrierile se vor face online, pe baza unei cereri tip care se găsește pe site-ul 
liceului. Dacă apar probleme tehnice, persoanele interesate  pot suna la numărul de 
telefon 0232272904, în zilele lucrătoare ale perioadei de înscriere, în intervalul orar 
10.00 – 13.00.  În situația în care numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a va 
depăşi numărul de locuri oferite se va organiza o testare a elevilor în vederea 
selecției.  
Termen:  10 – 25.05.2021.   
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D. Realizarea traseelor  

   

  La nivelul liceului se vor stabili trasee constituite în corpul A al liceului situat 
pe strada Ion Creangă, nr. 37. Detalierea traseelor va fi postată pe site-ul școlii 
(anexa 2 din procedură).  
Termen: 28.05.2021 
 

E. Afișarea schemei de acces în săli  
 

După definitivarea numărului de candidați înscriși, se realizează repartizarea pe 
săli. Se stabilește o schemă de acces în săli pentru fiecare grupă de elevi /sală pentru 
păstrarea distanțării sociale în limita impusă de legislația în vigoare. Fiecare grupă 
de candidați corespunzătoare fiecărei săli va fi preluată de profesorii asistenți de la 
punctul de verificare a temperaturii și conduși în incinta școlii la clasa repartizată. 
 Termen: 28.05.2021. 

 
F. Afișarea repartizării elevilor în săli 
  

  Se vor împărți candidații, în ordine alfabetică, în grupe de maxim 150 elevi. 
Situația împărțirii elevilor pe clase este afișată pe site și la avizierul unității de 
învățământ (anexa 1 din procedură).  
Termen: 28.05.2021 

 
G. Desfășurarea probelor de selecție 

   

În situația în care numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a va depăşi 
numărul de locuri oferite se va organiza o testare a elevilor în vederea selecției. 
Aceasta constă în două probe scrise, care se vor desfășura în aceeași zi, sâmbătă, 
29.05.2021, după cum urmează: 

- ora 10.00 – 10.45, proba scrisă la limba română 
- ora 11.00 – 11.45, proba scrisă la matematică. 

Accesul elevilor în sălile de concurs este permis până la ora 9.45.   
Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 45 de minute (15 

minute pauză între cele două probe). 
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Testarea are caracter județean și se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. 
Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programele școlare în vigoare, 
exceptând conținuturile specifice clasei a IV-a, semestrul al II-lea.  
Termen: 29.05.2021 

 

H. Alocarea de coduri pentru fiecare candidat 
 

  Fiecărui participant înscris la selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a 
la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași va primi un cod generat pentru afișarea 
în mod secretizat a rezultatelor.  
Termen: 29.05.2021, ora 11.30 

 
I. Evaluarea lucrărilor candidaților 

   

  Se vor derula activitățile de evaluare a lucrărilor de câte 2 evaluatori pentru 
fiecare disciplină, în săli de evaluare separate.  
Termen: 30.05.2021, ora 14.00. 
 

J. Afișarea rezultatelor 
   

  În baza codurilor generate se vor afișa rezultatele la avizier și pe site.  
Termen: 30.05.2021, ora 16.00. 
 

K. Depunerea contestațiilor 
   

 Contestațiile se vor face online, în baza unei cereri tip care va fi postată pe 
site-ul liceului. Cererile vor fi trimise pe adresa liceului alicuzaiasi@gmail.com, pe 
data de 02.06. 2021, în  intervalul orar 8.00 -12.00. În situația în care candidatul 
dorește să conteste punctajele obținute la ambele discipline(probe), va completa 
două cereri distincte, câte una pentru fiecare probă scrisă. 
Termen: 02.06. 2021, în  intervalul orar 8.00 -12.00.  

 
L. Evaluarea lucrărilor la contestații 
 

  Se vor derula activitățile de reevaluare a lucrărilor de câte 2 evaluatori 
pentru fiecare disciplină, în săli de evaluare separate. Profesorii care reevaluază 
lucrările contestate sunt alți profesori decât cei care au evaluat lucrările. 
Termen: 04.06.2021. 

mailto:alicuzaiasi@gmail.com
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M.  Afișarea rezultatelor finale 

   

  În baza codurilor generate se vor afișa rezultatele finale la avizier și pe site.  
Termen: 04.06.2021, ora 16.00. 
 

N. Înscrierea elevilor în clasa a V-a la Liceului Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” 
Iași 
   

În ordinea descrescătoare a rezultatelor obținute la selecția elevilor pentru 

înscrierea în clasa a V-a la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași și în limita celor 

29 de locuri disponibile, candidații vor depune la secretariatul liceului dosarul de 

înscriere. 

Dosarele vor conține: 

- Copie după certificatul de naștere al elevului 

- Copii după cărțile de identitate ale părinților/susținătorilor legali 

- Fișa cu vaccinările. 

Părintele/susținătorul legal va semna un contract educațional cu instituția de 

învățământ - Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași. 

În cazul în care dosarul personal al elevului admis în clasa a V-a la Liceul 

Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași nu a fost depus în perioada 7-11.06.2021, în 

intervalul orar 8.00 -15.00, locul va fi ocupat de următorul candidat, în ordinea 

descrescătoare a mediei de la selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a. 

Termen:7- 11.06.2021, interval orar 8.00 – 15.00 (perioada de depunere a 

dosarului) 

 


