Calendarul
pentru procedura de selecţie a elevilor ce vor urma cursurile clasei a V-a la
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi
Sesiunea iunie 2020

 23-26 iunie 2020 înscrierea candidaților (online)
 29 iunie 2020 (luni) va avea loc proba la matematică

și proba la limba și literatura

română
iunie 2020 (marți) va avea loc proba scrisă la limba engleză
iunie 2020 - publicarea rezultatelor inițiale
iulie 2020 - înregistrarea contestațiilor
iulie 2020 - publicarea rezultatelor finale
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 30
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 03

Numărul de locuri scoase de Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi pentru
procedura de selecţie din sesiunea iunie 2020:
 25 de locuri pentru clasa cu opţionale la informatică şi matematică.
 25 de locuri pentru clasa cu predare intensivă a limbii engleze.

REGULAMENT
pentru selectarea elevilor ce vor urma cursurile clasei a V-a la Colegiul Naţional
„Vasile Alecsandri” din Galaţi
Art.1 Selecţia elevilor ce vor urma cursurile clasei a V-a la Colegiul Naţional „Vasile
Alecsandri” din Galaţi (CNVA) este destinată elevilor înmatriculaţi în clasa a IV-a la
data concursului şi care doresc ca în anul şcolar următor să urmeze cursurile la Colegiul
Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi.
Art. 2 Numărul de locuri scoase de Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi
pentru procedura de selecţie va fi făcut public cu cel puţin 7 zile înainte de concurs.
Art. 3 Elevii care se vor înscrie pentru a fi selectaţi să urmeze cursurile clasei a V-a la
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” sunt numiţi în prezentul regulament candidaţi.
Art. 4 Candidaţii pentru clasa a V-a cu opționalele la limba engleză vor fi testaţi la limba
și literatura română, matematică și limba engleză.
Art. 5 Candidaţii pentru clasa a V-a cu opţionale la informatică şi matematică vor fi
testaţi la matematică şi limba şi literatura română.
Art. 6 Testarea candidaţilor la matematică şi la limba şi literatura română va avea loc în
prima zi de selecţie; aceştia primesc ambele subiecte şi au la dispoziţie 2 ore pentru
rezolvarea lor.

Art. 7 Comisia de elaborare a subiectelor de la matematică şi limba şi literatura română
va fi formată din învățători în activitate ce nu predau în anul școlar 2019-2020 la clasa a
4-a și din profesori încadrați la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”.
Art. 8 Comisia de evaluare a tezelor de la matematică şi limba şi literatura română va fi
formată din învățători în activitate ce nu predau în anul școlar 2019-2020 la clasa a 4-a și
din profesori încadrați la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”
Art. 9 Un învățător sau un profesor poate face parte fie numai din comisia de elaborare a
subiectelor, fie numai din comisia de evaluare a tezelor, fie poate face parte din ambele
comisii.
Art. 10 Ca măsură de protecție a copiilor privind infecția cu virusul COVID 19 la
sesiunea din 2020 testarea candidaţilor la limba engleză va avea loc în a doua zi de
selecţie şi se efectuează numai printr-o probă scrisă (fără proba orală).
Art. 11 Comisia de elaborare a subiectelor de la limba engleză va fi formată din profesori
angajați la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”.
Art. 12 Notele obţinute la testele scrise de la matematică, limba engleză şi de la limba şi
literatura română pot fi contestate.
Art. 13 Comisiile de la contestații sunt formate din profesori ce predau cu normă întreagă
la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” și care nu au făcut parte din comisia din comisia
(inițială) de evaluare.
Art. 14 Dacă un candidat a contestat o notă, atunci nota finală este nota obţinută la
contestaţie. Nota modificată prin contestaţie poate fi mai mare sau mai mică decât nota
iniţială. În orice altă situaţie nota finală este nota iniţială.
Art. 15 Media la matematică se calculează, cu două zecimale exacte, cu formula
m   x :10  9  y  :10 , unde m este media la matematică, x punctajul la Concursul
Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” şi y este nota obţinută la matematică
la testul de selecţie. Dacă un candidat nu a participat la Concursul Interjudeţean de
Matematică „Cristian S. Calude”, atunci se consideră că a obţinut 0 puncte, adică x  0 .
Art. 16 Candidaţii care vor obţine media la matematică mai mică decât 5,00 sunt declaraţi
respinşi.
Art. 17 Candidaţii care vor obţine o notă mai mică decât 5,00 la testul de limba şi
literatura română vor fi declaraţi respinşi.
Art. 18 Candidaţii care vor obţine nota la testul de limba engleză mai mică decât 6,00 (60
de puncte) vor fi declaraţi respinşi.
Art. 19 Media de selecţie la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” se calculează, cu două
zecimale exacte, cu formula M   m  r  : 2 , unde m este media la matematică, r nota la
testul de limba şi literatura română şi M este media de selecţie la Colegiul Naţional
„Vasile Alecsandri”.

Art. 20 Candidaţii care optează pentru clasa cu opționalele la limba engleză trebuie să
promoveze testul de limba engleză, adică să obţină cel puţin nota 6,00 (60 de puncte).
Art. 21 Candidații care dețin certificate Cambridge, YLE Flyers nivel minim A1 pot să
echivaleze testul la limba engleză. Ca măsură de protecție a copiilor privind infecția cu
virusul COVID 19 la sesiunea din 2020 sunt acceptate și certificatele YLE Movers, nivel
A1.
Art. 22 După publicarea rezultatelor finale, candidaţii vor fi admişi pe baza opţiunilor, în
ordinea descrescătoare a mediilor de selecţie, calculate conform formulei de la Art. 16, şi
în limita locurilor scoase pentru procedura de selecţie.
Art. 23 Copiatul, folosirea calculatorului, a ceasului, a telefonului mobil precum şi
vorbitul în timpul examenului sunt interzise. Candidaţii care vor avea neclarităţi vor
solicita sprijinul supraveghetorilor. Nu sunt permise întrebările despre modul de rezolvare
a subiectelor din teste. Candidaţii vor primi de la supraveghetori foi de concurs şi ciorne.
Nu este permisă utilizarea alor materiale cu excepţia instrumentelor de scris şi a trusei de
geometrie.
Art. 24 Lucrările se vor scrie cu pixul sau stiloul cu cerneală de culoare albastră. Este
interzisă folosirea pixurilor și stilourilor cu cerneală termosensibilă. Figurile geometrice
și tabelele se fac cu creionul.
Art. 25 Candidaţii nu au voie să predea lucrarea decât după cel puţin 45 minute de la
începerea concursului.
Art. 26 Rezultatele candidaţilor care participă la concursul de selecţie sunt publice.
Acestea vor fi afişate la sediul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi vor fi
postate pe site-urile şcolii: www.cnva.eu şi www.mategl.com.
Art. 27 Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui admis cu media mai mare sau
invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, cu aprobarea consiliului de
administrație al unităţii de învăţământ.
Art. 28 Nu pot participa la procedura de selecţie elevii (candidaţii) care nu sunt de acord
cu prezentul regulament şi cu regulamentul de ordine interioară al Colegiului Naţional
„Vasile Alecsandri” din Galaţi.

