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 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei: 
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Nr. 

crt. 

Elemente 

privind  

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Marilena Gabriela 

ION 

 

Secretar CAJ 26.07.2021  

1.2. Elaborat Estera Ligia STANCU Secretar CAJ 26.07.2021  

1.3. Elaborat Adrian MARIOARA Membru CAJ 26.07.2021  

1.4. Verificat/Avizat Ramona Daniela VÎJĂ  Președinte CAJ 

 

28.07.2021  

1.5. Aprobat Iuliana STANCU 

 

Inspector şcolar 

general  

 

29.07.2021  

 

 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

Nr. Crt. Ediţia/revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederea ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

2.1. Ediţia 1   29.07.2021 

 Revizia  - - - 

 

 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia: 

Nr 

crt 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

Număr 

Compartime

nt 

Funcţia Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnătura 

1. 2 3 4 5 6 7 

3.1 Aprobare 1 CA Preşedinte 

CA 

Iuliana 

STANCU 

  

3.2 Verificare/  

Avizare 

2 Comisia de 

admitere 

județeană  

Președinte 

Comisia 

județeană 

Ramona Daniela 

VÎJĂ 

  

3.4 Aplicare 3 Comisia de admitere județeană     Difuzare 

electronică 
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3.5 Aplicare 4 Comisiile de înscriere din unitățile de 

învățământ din județul Teleorman 

 Difuzare 

electronică 

3.6 Aplicare/ 

Informare/ 

Colaborare 

 

5 

 

Juridic  

 

Avocat  

 

Nițulescu 

Grațian 

 Informare/ 

Evidență/     

Arhivare 

6 Secretariat Secretar Chelu Gica 

 

 

4. Scopul procedurii operaționale 

 

4.1. Stabilește activitățile privind modul de admitere, în anul școlar 2021-2022,  a 

candidaților care au fost repartizați computerizat în primele două etape 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 din primele două etape de admitere, dar, din 

diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au 

participat la primele două etape ale repartizării computerizate și a absolvenților clasei a 

VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 

      4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității. 

      4.3. Stabilește sarcini și circuitul documentelor. 

 

5. Domeniul de aplicare al procedurii operaționale 

 

5.1 Prezenta procedură este aplicabilă: 

- candidaților din serie curentă, precum și candidaților din seriile anterioare care nu împlinesc 

18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, care participă la admiterea în 

învățământul liceal de stat pe locurile rămase libere; 

- membrilor  Comisiei de admitere județeană; 

-  membrilor  comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ. 

5.2. Această activitate este condusă și coordonată la nivelul județean de: 

    - Președintele comisiei de admitere județeană; 
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    -  Comisia de admitere județeană a județului Teleorman 

5.3. De această activitate beneficiază: 

     - comisiile de înscriere în unitățile de învățământ din județul Teleorman; 

           - directorii unităților de învățământ; 

           - diriginții claselor a VIII-a din anul școlar 2020-2021; 

 - părinților/reprezentanților legali ai elevilor care doresc să fie admiși, în anul școlar 2021-

2022, în învățământul liceal de stat. 

 

6. Documente de referință aplicabile activității procedurale 

• Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• O.M.E.C. nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal  de  stat  

pentru  anul  școlar  2011-2012,  din  Anexa  nr.  1  la  O.M.E.C.T.S. nr. 

4802/31.08.2010; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare 

și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare; 

• O.M.E.C. nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

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

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European 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); 

• O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 
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• Decizia Inspectoratului Școlar General al IȘJ Teleorman de constituire a Comisiei 

de admitere județene în învățământul liceal, profesional și dual pentru anul școlar 

2021-2022; 

• Deciziile comisiilor de înscriere/admitere din unitățile de învățământ; 

• Procedurile de admitere aprobate emise de Comisia Națională de Admitere. 

 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați 

a.  Definiții: 

 

Nr.

crt. 

Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedură Document intern care reglementează etapele care trebuie parcurse, metodele de 

lucru stabilite și regulile de aplicare necesare îndeplinirii atribuțiilor sarcinilor 

având în vedere asumarea responsabilitätilor. 

2. Procedurä 

operaționalä 

Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul unuia 

sau mai multor compartimente / departamente din cadrul I.Ș.J. Teleorman 

3. Ediție a unei 

proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată 

și difuzată 

4. Revizia în 

cadrul ediției 

Modificarea, adăugarea, suprimarea uneia sau a mai multor componente ale unei 

ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate. 

 

 

b.  Abrevieri: 
 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. M.E. Ministerul Educației 

2.  I.S.J. Inspectoratul Școlar Județean 

2. ISG Inspector școlar general 

3. ISGA Inspector școlar general adjunct 
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6.  C.A. Consiliul de Administrație 

1. P.O. Procedura operațională 

8. E Elaborare 

9. V Verificare 

10. A Aprobare 

11. Ap Aplicare 

12 Ah. Arhivare 

 

 

8. Descrierea procedurii 
 

8.1. Dispoziții Generale 

8.1.1 Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor persoanelor care au atribuții privind 

admiterea candidaților în învățământul liceal de stat, în anul școlar 2021-2022. 

8.1.2. Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali au obligația de a face toate demersurile     

necesare pentru asigurarea continuării studiilor în învățământul general obligatoriu pentru 

absolvenții clasei a VIII-a,  în conformitate cu prevederile legale. 

 

8.2. Dispoziții specifice 

     Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 

2022, repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în trei etape. 

   La repartizarea computerizată din prima și a doua etapă de admitere au participat numai elevii 

care au susţinut evaluarea naţională. 

     Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în  cele două etape de admitere, dar nu şi-au 

depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au 

participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite 

motive, nu au fost repartizaţi computerizat, candidații care nu au participat la primele două 

etape ale repartizării computerizate, precum și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut 

evaluarea națională  se repartizează în această etapă după cum urmează: 

1. Se repartizează pe locurile rămase libere la nivelul unităților de învățământ din județ, în 

ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în primul rând, candidaţii care au fost 

repartizaţi computerizat în  cele două etape de admitere, dar nu şi-au depus/transmis 
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dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au participat la 

repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, 

nu au fost repartizaţi computerizat și candidații care nu au participat la primele două 

etape ale repartizării computerizate, dar au susținut evaluarea națională, inclusiv 

candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2021 – 2022; 

2. După repartizarea candidaţilor menţionaţi anterior, se repartizează absolvenţii clasei a 

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

admitere conform legislației în vigoare, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

absolvire a claselor V-VIII..  

      La această etapă pot participa și absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 - 2022 şi care au participat 

la procesul de admitere în anii precedenţi, dar nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de 

învăţământ.  

 

8.2.2. Diagrama de proces: 

 

• Afișarea centrului de admitere pentru această etapă și a situației locurilor libere,  în data 

de 04 august 2021.  

• Primirea dosarelor de înscriere a candidaților care au fost repartizaţi computerizat în  

cele două etape de admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen, a 

candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele 

două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, 

candidaților care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate, 

precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, se 

realizează între 09-13 august 2021 la centrul de înscriere de la Inspectoratul Școlar 

Județean Teleorman. 
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Dosarele de înscriere cuprind: 

a) cererea de înscriere; 

b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată de 

unitatea de învățământ; 

c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a 

VIII-a; 

d) foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale); 

e) fișa medicală; 

f) recomandare de apartenență la etnia romă depusă la unitatea de învățământ până la data 

de 29 aprilie 2021/ certificat de orientare școlară și profesională, emis cel târziu până la 

începutul semestrului al II-lea, din anul școlar în curs. 

•        La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și 

certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de 

către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competențe. 

 

•      Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în  cele două etape de admitere, dar nu 

şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau 

au participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din 

diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, candidații care nu au participat la 

primele două etape ale repartizării computerizate, precum și absolvenții clasei a VIII-a 

care nu au susținut evaluarea națională, vor fi repartizați, de către comisia de admitere 

județeană, în funcție de solicitările candidaților, pe locurile rămase libere, în data de 13 

august 2021. Afișarea rezultatelor repartizării se va face la avizierul instituției în data de 

14 august 2021. 

      În această etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații 

din serie curentă, precum și pentru candidații din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, 

candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea în repartizarea pe 
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locurile distinct alocate acestora, rămase libere după rezolvarea situațiilor speciale. 

•     Dacă după derularea etapelor de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează 

solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare 

care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022 de 

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

judeţeană de admitere, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 23 august 2021 - până 

la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea 

naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. 

8.2.3. Calendarul etapei de admitere pemtru candidaţii care au fost repartizaţi computerizat 

în  cele două etape de admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen 

şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele 

două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, candidații 

care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate, precum și 

absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 

 

DATA 

LIMITĂ/ 

PERIOADA  

EVENIMENTUL LOCUL UNDE SE 

DESFĂȘOARĂ 

04 august 2021 Afișarea centrului de admitere, a 

programului de depunere a 

documentelor pentru înscrierea în 

această etapă de admitere în 

învățământul liceal, pentru anul școlar 

2021-2022, a situației locurilor rămase 

libere, inclusiv cele destinate 

candidaților romi, precum și cele 

destinate candidaților cu CES  

Site-ul IȘJ Teleorman 

(isjtr.ro) Unitățile de 

învățământ preuniversitar 

09-13 august 

2021 

Primirea, la secretariatul IȘJ 

Teleorman, a cererilor de înscriere 

(însoțite de documentele prevăzute de 

prezenta procedură) ale candidaţilor 

care au fost repartizaţi computerizat în  

Sediul IȘJ Teleorman 
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cele două etape de admitere, dar nu şi-

au depus/transmis dosarele de înscriere 

în termen şi candidaţii care nu au 

participat sau au participat la 

repartizarea computerizată din primele 

două etape de admitere, dar, din diferite 

motive, nu au fost repartizaţi 

computerizat, candidații care nu au 

participat la primele două etape ale 

repartizării computerizate, precum și 

absolvenții clasei a VIII-a care nu au 

susținut evaluarea națională. 

13 august 2021 Repartizarea candidaților care au fost 

repartizaţi computerizat în  cele două 

etape de admitere, dar nu şi-au 

depus/transmis dosarele de înscriere în 

termen şi a candidaţilor care nu au 

participat sau au participat la 

repartizarea computerizată din primele 

două etape de admitere, dar, din diferite 

motive, nu au fost repartizaţi 

computerizat și  a  candidaților care nu 

au participat la primele două etape ale 

repartizării computerizate, dar au 

susținut evaluarea națională. 

Repartizarea absolvenților clasei a 

VIII-a care nu au susținut evaluarea 

națională.   

Sediul IȘJ Teleorman 

14 august 2021 Afișarea repartizării candidaților 

înscriși pentru admiterea în 

învățământul liceal de stat,  în această  

etapă. 

Sediul IȘJ Teleorman 

15 – 16 august 

2021 

Transmiterea dosarelor la unitățile de 

învățământ liceal la care au fost 

repartizați elevii 

Sediul IȘJ Teleorman 
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9. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

     Toate documentele și dovezile pe baza cărora se realizează activitatea procedurată se vor 

afla în dosarul Comisiei de admitere județeană. 

  Analiza și revizuirea procedurii se face anual sau ori de câte ori apar modificări ale 

reglementărilor legale cu caracter general și intern pe baza cărora se desfășoară 

activitatea/activitățile care face/fac obiectul acestei proceduri.  

 

10. Dispoziții finale 

 

• Comisia de admitere județeană asigură postarea pe site-ul propriu și transmiterea  prezentei 

proceduri către unitățile de învățământ preuniversitar. 

• Conducerile unităților de învățământ întreprind măsuri pentru informarea 

părinților/reprezentanților legali ai candidaților care doresc înscrierea candidaților pe 

locurile rămase libere. 

• Conducerile unităților de învățământ răspund de informarea candidaților și a 

părinților/reprezentanților legali, cu privire la prevederile prezentei proceduri. 

• Comisia de admitere județeană asigură respectarea prevederilor 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). 

• Comisia de admitere județeană afișează repartizarea candidaților și este responsabilă de 

respectarea prevederilor OMEC nr. 5457/2020, cu modificările și completările ulterioare.  

 

11. Cuprins 

 

Numărul 

componentei 

procedurii 

operaționale 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale  

 

Pagina 

     0. Pagina de gardă a procedurii operaționale 1 

1.  
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției, 

sau, după caz,  reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 
2 
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2.  
Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 

operaționale 
2 

3.  
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după 

caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale. 
2 

4.  Scopul procedurii operaționale 3 

5.  Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 3 

6.  
Documentele de referință (reglementări) aplicabile activităţii 

procedurate 
4 

7.  
Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura 

operațională 
5 

8.  Descrierea procedurii operaționale 6 

           9. Anexe și înregistrări 11 

          10. Dispoziții finale 11 

          11. Cuprins 11 

          12. Anexe 13 
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12. Anexe 

Anexa 1 - Cerere 

 Doamnă Inspector Școlar General, 

 

Subsemnata(ul).................………………………………………………………...., 

domiciliat în …………………………..………………………………………..…, în calitate de 

……………………… al elevei(ului) …………………………………………….., absolvent al 

(unitatea de învățământ) ............................................................................................................... 

..................................................................................................................., promoția ..............., 

domiciliat în ....................................................................................................... având MEDIA 

DE ADMITERE: ................și MEDIA DE ABSOLVIRE A CLASELOR V-VIII: ..............., 

solicit repartizarea fiului/fiicei mele, în clasa a IX-a învățământ liceal  pentru anul școlar 2021-

2022, pe locurile rămase libere, deoarece se află în următoarea situație: 

 

                  nerepartizat 

                  neînscris (fără dosar depus) la unitatea la care a fost repartizat 

                  nu a participat la repartizarea computerizată 

                  nu a susținut evaluarea națională 

                   alte situații 

........................................................................................................   

Anexez următoarele documente: 

• cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată de 

unitatea de învățământ; 

• adeverință cu media de admitere/ media claselor V-VIII; 

• foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale), în original; 

• fișă medicală; 

• recomandare de apartenență la etnia romă depusă la unitatea de învățământ până la data 

de 29 aprilie 2021/ certificat de orientare școlară și profesională, emis cel târziu până la 

începutul semestrului al II-lea din anul școlar 2020-2021, după caz. 

 

Opțiuni pentru locurile rămase libere (se completează liceul și codul) 

 

1..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

3..................................................................................................................................................... 

 

Data: ............................                                                                Semnătura: ............................. 

 

Doamnei Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 


