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Nr. …………../………… 

Aprobată în 

 Consiliul de administrație din data 

de ……………………. 

Președinte CA, 

Inspector școlar general, 

Prof. SÎRBU ADELINA 
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privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal și 

professional de stat din unitățile de învățământ de masă , pentru integraea individual a 

elevilor cu CES proveniți din unitățile de masa și din învățământul special, în anul școlar 

2020-2021 
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1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, 

verificarea și aprobarea EDIȚIEI sau a 

REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI  

procedurii operaționale 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operatiunea 

Numele şi premunele Functia Data Semnatura 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat PROF. ENE 

NICOLETA 
 

 

PROF. 

ALEXANDRESCU 

ADRIANA  LUMINIȚA 

 

 

 

PROF. ION BOGDAN 

Inspector şcolar 

pentru limba și 

literatura română 

 
Inspector şcolar 

pentru chimie -fizică 

și management 

instituțional 

 

Inspector şcolar 

pentru 

matematică-

informatică 

 

  

1.2 Verificat PROF. TROFIN 

ADRIANA LELIA 

Inspector școlar 

general adjunct 

  

1.3. Aprobat   PROF SÎRBU ADELINA Inspector școlar 

general  
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2. Situatia edițiilor si a  reviziilor procedurii operaționale  

Nr. 

crt. 

Editia / revizia în 

cadrul editiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea de 

revizuire 

Data de la care se aplică 

prevederile ediției i revizuirii 

editiei 

1. 2. 3. 4. 

2.1. Editia I   24.07.2020 

2.2. Revizia     

3. Lista PERSOANELOR la care se difuzeazi editia / revizia în cadrul ediției 

procedurii operaționale 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzarii 

Ex. 

Nr. 

Compartiment Functia Nume şi prenume Data 

primirii 

Semn. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1. Aprobare 1 Conducere 1SG SÎRBU ADELINA  . 

3.2. Verificare 1 Conducere ISGA 

 TROFIN 

ADRIANA - 

LELIA 

 

 

3.3. Aplicare 2 

Conducerea unităților de învățământ 

 

 

 

 

 

Difuzare electronică 

Comisia de admitere din cadrul ISJ Giurgiu 
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3.4. Informare 2  Consiliul de administrație Postare pe site-ul ISJ 

 

3.5. 
Înregistrare/

arhivare 
8 Secretariat Secretar 

BĂNUȚĂ 

LUMINIȚA 
 

 

4. SCOPUL procedurii operaționale 

Procedura operatională stabilește modul de  repartizare, de către comisia de admitere 

județeană , a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapa de admitere, 

dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au 

participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din 

diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a 

care nu au susținut evaluarea națională. 

5. DOMENIUL DE APLICARE a procedurii operaționale 

Dispozițiile prezentei procedure se aplică pentru candidații din seria curentă, precum și pentru 

cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 

2020 - 2021, candidații rromi  care au prioritate pe locurile destinate candidaților rromi care au 

rămas libere după soluționarea situațiilor speciale 27 iulie 2020, candidaților care au fost 

repartizați computerizat în prima etapa de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de 

înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea 

computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați 

computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 
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6. DOCUMENTATIA APLICABILĂ procedurii operaționale 

➢ Legea educatiei naționale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României 

Partea I, cu completările şi modificările ulterioare; 

➢ Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare a inspectoratelor şcolare, 

aprobat prin 0.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

➢ OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entitătilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin OMENCŞ nr. 5079/2016 modificat şi completat prin 

OMEN 3027/2018. 

➢ Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

➢ ORDIN Nr. 4532/2020 din 15 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 

şcolar 2020 – 2021 

➢ Ordinul nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 

liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și Anexa 1 

➢ Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2011 -2012 (anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 

4.802/31.08.2010)  
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➢ ORDIN nr. 4325/22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi 

calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual 

pentru anul şcolar 2020 – 2021 

➢ ORDIN nr. 4.326/22 mai 2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul 

şcolar 2020-2021 

 

7.DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMEN1LOR utilizati în procedura operatională 

7.1. Definitii ale termenilor utilizati: 

Nr. 

Crt. 

Termen                                                   Definiție 

 ',

 , 

. . 

. 

1.  Procedură 

operațională 

Document intern care reglementează etapele în cadrul cărora se 

desfășoară activități specifice unui proces; prezentarea formalizată. a 

metodelor de lucru stabilite și a regulilor care trebuie aplicate în vederea 

realizării activitățíi. 

2.  Ediție a unei 

proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei procedure operaționale, 

aprobată și difuzată 

3.  Revizia în cadrul 

unei ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după 

caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a  P.O. 
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7.2.Abrevieri ale termenilor utilizaţi 

Nr. 

CT1. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  P.O. Procedura operațională 

2.  E. Elaborare 

3.  V. Verificare 

4.  A. Aprobare 

5.  Ap. Aplicare 

6.  Ah  Arhivare 

7.  1.S.G. Inspector şcolar general 

8.  1.Ş.G.A. Inspector şcolar general adjunct 

. 9.  ISJ  Inspeectoratul Școlar Județean 

10.  CRP  Consiliul reprezentativ al părinților 

11.  C.E.S.  Cerințe educaționale specciale 
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8. DESCRIEREA PROCEDURII  

  8.1 GENERALITĂȚI 

8.1.1  Dispozițiilee prezentei procedure se aplică tuturor persoanelor care au atribuții 

privind admiterea elevilor în învățământul  liceal, profesional și dual de stat pe locurile din 

unitățile de învățământ de masa , pentru anul școlar 2020-2021 și părinților/ tutorilor legal 

instituiți/ reprezentanților legal ai acestora. 

8.1.2. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai acestora au obligația de a face 

toate demersurile necesare pentru asigurarea continuării studiilor în învățământul general 

obligatoriu pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale. 

8.2 DOCUMENTE UTILIZATE 

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate 

- Decizia comisiei de la nivelul ISJ Giurgiu de admitere în învățământu liceal, profesional 

pentru anul școlar 2020-2021 

- Decizia comisiei de înscriere / admitere din unitățile de învățământ 

- Cererea de înscriere a candidaților pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES 

- Certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de comisia județeană de orientare 

școlară și profesională 

8. 2.2. Circuitul documentelor 

- Circuitul documentelor este descris in capitolul Modul de lucru (8.4) 

8.3 RESURSE NECESARE 
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8.3.1.   Resurse materiale 

- Tehnică de calcul ( PC, laptop) 

- Copiator, imprimantă, telefon, fax 

- Rechizite, hârtie, imprimantă 

8.3.2 Resurse umane 

a) membrii comisiei județului Giurgiu de admitere în învățământul liceal, profesional  în anul 

școlar 2020-2021 

b) cadre didactice și personal didactic auxiliar, membri ai comisiilor de admitere din unitățile 

de învățământ 

8.3.3. Resurse financiare și informaționale 

- Acte normative în vigoare 

- Baza de date privind elevii 

- Documentele conținute în dosarul elevului 

Paginle web ale unităților de învățământ 

8.4 MODUL DE LUCRU 

8.4.1. Afisarea locurilor disponibile 

8.4.1.1.  Unităţile de învăţământ liceal de stat transmit comisiei de admitere judeţene, situaţia 

locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere. 

8.4.1.2. Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu precum și toate unitațile de învățământ 

preunversitar  afișează situația locurilor rămase libere până la data de 24 iulie 2020, inclusiv a 

celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini 

sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.  

8.4.1.3. Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă – 27 iulie 2020. 
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Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă – 28-29 iulie 2020. 

8.4.1.4.  Completarea/ primirea cererilor de înscriere și a opțiunilor pentru candidații din 

județul Giurgiu, rămași nerepartizati se face la unitațile de proveniență – 24-30 iulie 2020. 

(Anexa 1) 

8.4.1.5.  Completarea cererilor de înscriere și a opțiunilor pentru candidații din  alte județe 

care candidează pentru locurile rămase libere din județul Giurgiu, rămași nerepartizati se face 

la  ISJ Giurgiu, 24-30 iulie 2020. 

8.4.1.6.  Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu funcționează drept centru de admitere  pentru 

candidații din a doua etapa  respectiv - candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în 

prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care 

nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, 

dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi. În a doua etapă de admitere în învățământul 

liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare 

care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 - 2021, candidații 

rromi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților rromi care au rămas libere 

după soluționarea situațiilor speciale. 

8.4.1.7. Repartizarea candidaţilor în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, 

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 se realizează de 

către comisia judeţeană de admitere, în şedinţă publică tip videoconferință, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 O.M.E.N nr. 

4948/27.08.2019, în perioada 30iulie-03 august 2020. 

8.4.1.8. După repartizarea candidaţilor menţionaţi  mai sus se repartizează absolvenţii clasei a 

VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de 

admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la  O.M.E.N nr. 4948/27.08.2019. 

8.4.1.9. Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a menţionaţi la  art. 8.4.1.5 se realizează de 

către comisia judeţeană de admitere, în şedinţă publică tip videoconferință, după repartizarea 

candidaţilor care au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

absolvire a claselor V - VIII." 

8.4.1.10. Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai 

înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile 
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anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 

de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia 

judeţeană de admitere, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 24 august 2020 - până la 

data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la ordinul nr. 4948/2019, iar pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de absolvire a claselor V - VIII." 

8.4.1.11. Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi 

sau nu au participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se adresează 

comisiei de admitere judeţene în perioada precizată în calendar şi solicită ulterior un loc în 

clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de 

admitere menţionate anterior vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile 

rămase libere. Repartizarea se face, ţinând cont de criteriile prevăzute în metodologie, în baza 

hotărârilor comisiei de admitere judeţene. 

 Rezultatele repartizărilor efectuate de comisia de admitere judeţeană, se transmit Centrului 

Naţional de Admitere. 

 

 9. RESPONSABILITĂȚI si RĂSPUNDERI în derularea activității   

 

 

Nr. 

crt. 

Compartimentul 

(postul)/acțiunea(operațiunea) 

I II III IV V VI VII 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Inspector școlar general adjunct 

Comisia de admitere de la ISJ 

Giurgiu 

E       

2.  Comisia de monitorizare  V      

3.  Inspector școlar general   A     
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4.  Comisia de admitere de la ISJ 

Giurgiu 

   

Ap 

   

5.  Unități de învățământ      

 Ap 

 

6.  informatizare       

Ah pe 

pagina 

web a 

ISJ 

Giurgiu 

 

 

ANEXA NR. 1                                                                                   NR____/____.07.2020  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE la etapa a II-a de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2020 

 

 

 

   Subsemnatul/a_________________________________________, părintele/tutorele legal 

instituit/reprezentantul legal al elevului/elevei  _______________________________, 

absolvent/ă al/a clasei a VIII-a în anul școlar __________, la 

_____________________________________________________, având   

CNP __________________________, domiciliat în __________________________ (județ), 

strada ___________________________ nr._____, Bloc _______, Scara _____, Etaj ______, 

Ap. _____, solicit repartizarea în clasa a IX-a - zi, pe locurile rămase libere, a fiului 

meu/fiicei mele, deoarece acesta/aceasta se încadrează în următoarea situație: 

□ repartizat computerizat, dar nu şi-a depus dosarul de înscriere în termen 

□ nu a participat la repartizarea computerizată 

□ a participat la repartizarea computerizată dar, din diferite motive, nu a fost repartizat 

computerizat 
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□ situaţie neîncheiată/corigent la sfârşitul clasei a VIII-a 

□ alte situații_________________________________________________ 

 

Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile speciale pentru elevii de etnie rromă □ 

Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile special alocate pentru elevii cu CES □ 

Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile din învățământul special □ 

Atașez următoarele documente: 

□ copie după certificatul de naștere/cartea de identitate; 

□ copie după adeverința cu media de admitere 

□ copie după foaia matricolă cu media claselor V-VIII calculată; 

□ copie după anexa la fișa de înscriere - cu nota/admis la probele de aptitudini/limba 

modernă/maternă 

□ recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a 

romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac 

parte din respective organizaţie, depusă la unitatea de învățământ gimnazial până la date de 16 

iunie 2020, conform calendarului; 

□ copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul Județean /al 

Municipiului București 

de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE). 

 

Optez pentru următoarele specializări, în ordine: 

 

 Nr. crt. Cod Unitatea de învățământ  Filiera/Profilul / Domeniul pregătirii de 

bază/ Specializarea / Calificarea profesională 

1.    
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2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de 

învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului. 

 ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea 

de învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul 

școlarizării. 

 

Data:                                                     

                                                 Semnătura părinte/tutore legal/reprezentant legal_________ 

                                                 Semnătură elev/elevă____________ 


