
 

 

 

 

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN 

TELEORMAN  

Procedura operațională 

privind repartizarea în învățământul liceal de stat de 

către comisia de admitere județeană, în etapa a doua, a 

candidaților din serie curentă, precum și a candidaților 

din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 

Ediţia: 1 

Nr. de ex.: 3 

Revizia: 1 

Nr. de ex.: 3 

 

Comisia admitere județeană Pag. 1 din 

12 

Exemplar 

nr.: 1 

 

 1 

Nr. 8107 / 08.07.2022 

                                                                                                                           Aprobat, 

   Inspector Școlar General, 

   Prof. Sorin Gabriel ILIE 

 

  

 

 

 

 

 

 
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

PRIVIND REPARTIZAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT DE CĂTRE 

COMISIA DE ADMITERE JUDEȚEANĂ, ÎN ETAPA A DOUA, A 

CANDIDAȚILOR DIN SERIE CURENTĂ, PRECUM ȘI A CANDIDAȚILOR DIN 

SERIILE ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18ANI PÂNĂ LA DATA 

ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 
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1. Lista responsabilităților cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediției P.O. 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ operațiunea 

Numele și 

prenumele 

Funcția Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat/revizuit Marilena 

Gabriela Ion 

Inspector 

şcolar 

06.07.2022  

1.2 Elaborat/revizuit Estera Ligia 

Stancu 

Inspector 

şcolar 

06.07.2022  

1.3 Elaborat revizuit Adrian Marioara Inspector 

şcolar 

06.07.2022  

1.4 Elaborat/revizuit/verificat Ramona Daniela 

Vîjă  

Inspector 

școlar general 

adjunct 

07.07.2022  

1.5 Aprobat Sorin Gabriel Iie Inspector 

școlar general 

08.07.2022  

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem 

 

Nr.  

crt. 

Ediția sau, după 

caz, revizia în 

cadrul ediției 

Componenta revizuită Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

ediției sau reviziei 

ediției 

0 1 2 3 4 

2.1 Ediția I   24.07.2020 

2.2 Revizia I Legislația în vigoare 

Descrierea procedurii 

Calendarul etapei a 

II-a 

Actualizarea 

procedurii în 

conformitate cu 

legislația în vigoare 

08.07.2022 

2.3 Revizia a II-a    

2.4 Revizia a III-a    

 

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii de sistem 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exemp

lar nr.  

Compartiment 

 
Funcția 

Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.1 Informare/

Aplicare  

1 Comisia 

județeană de 

admitere 

    

3.2 Aplicare/ 

Informare/

Colaborare  

2 Unitățile de 

învățământ și 

unități conexe 

Directori/ 

Directori 

adjuncți  

   

 

3.3 

 

Aplicare/ 

Informare/ 

Colaborare 

 

3 

 

Juridic  

 

Avocat  

 

Nițulescu 

Grațian 

  

 

3.4 

 

 

Informare 

 

4 

Secretariat Secretar Chelu 

Gica 

  

3.5 Informare       5 Secretariat Secretar Chelu 

Gica 

  

3.6 Evidenţă       5 Secretariat Secretar Chelu 

Gica 

  

3.7 Arhivare 5 Secretariat Secretar Chelu 

Gica 

  

 

 

4. Scopul procedurii 
      Prezenta  procedură  stabilește  modul  de  repartizare în învățământul liceal de stat de către 

comisia județeană de admitere, în etapa a doua, a candidaților din serie curentă, precum și a 

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

anului școlar 2022-2023. 

     Prezenta procedură detaliază prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a 

admiterii în învățământul liceal  de  stat  pentru  anul  școlar  2011-2012,  prevazute  în  Anexa  

nr.  1  la  O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, ale O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 privind 

organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii  

Procedura este aplicabilă: 

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

18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 care participă la admiterea în 

învățământul liceal de stat pe locurile distinct alocate; 

- membrilor  Comisiei de admitere județeană; 
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-  membrilor  comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ; 

- părinților/reprezentanților legali ai elevilor care care doresc să fie admiși, în anul școlar 2022-2023, 

în învățământul liceal de stat. 

 

 

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate 

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

• Ordinul M.E.C.T.Ș. nr. 5530/05.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

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

• O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal 

pentru anul școlar 2022 - 2023;  

• 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; 

• Deciziile comisiei de admitere județeană Teleorman; 

• Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice. 

 

 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură 

 

7.1. Definiții ale termenilor 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte 

termenul 

1. Procedură Prezentare în scris a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de 

lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii 

atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 

responsabilităţilor; 

2. PO (Procedură 

operaţională) 

Procedură care descrie o activitate sau un proces care se 

desfăşoară la nivelul unui singur compartiment din cadrul 

instituţiei; 

3. Ediție a unei proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaționale aprobată și difuzată 

4. Revizia unei ediții Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale 

unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate 
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7.2.    Abrevieri 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. ME/MECTS Ministerul Educaţiei / 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

2. I.Ș.J.  Inspectoratul Şcolar al Judeţului  

3. I.S.G. Inspectorul Școlar General 

4. I.S.G.A Inspectorul Școlar General Adjunct 

5. P.O. Procedură operațională 

6. E Elaborare 

7. V Verificare 

8. A Aprobare 

9. Ap. Aplicare 

10. Ah. Arhivare 

11. F Formulare 

 

 

8. Descrierea procedurii operaționale 

 
8.1 . Aspecte generale 

      Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022 - 2023, 

repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape. 

      La repartizarea computerizată din prima etapă de admitere au participat numai elevii care au 

susţinut evaluarea naţională. 

       În etapa a doua de admitere participă următorii candidați din seria curentă, dar și din seriile 

anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 – 2023: 

 

1. candidați care au susţinut evaluarea naţională 

•  candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele 

de înscriere în termen sau au renunțat în scris la locul ocupat; 

•  candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini; 

•  candidații care au susținut probe de limbă modernă în etapa a doua; 

•  candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de 

admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat; 

• candidaţii pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu 

CES în unităţile de învăţământ de masă; 

 

2. candidați care nu au susținut  evaluarea naţională. 
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   Toți acești candidați își depun în perioada 01 - 03 august 2022 cererile de înscriere în vederea 

participării la a doua etapă de admitere.  

 

      Repartizarea candidaților, în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru 

candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, se realizează de către comisia de 

admitere judeţeană, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform 

pct. I din anexa nr. 2 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021.   

     

  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 ordinului în vigoare.  

   Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a, care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu 

li se poate calcula media de admitere, se realizează de către comisia județeană de admitere, după 

repartizarea candidaților care au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de absolvire a claselor V-VIII.  

 

8.2.2. Diagrama de proces: 

• Afișarea centrului de admitere pentru etapa a II-a, a situației locurilor libere, inclusiv a celor 

destinate candidaților romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de 

desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă,  în data de 25 iulie 2022.  

  În etapa a doua 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 2022-2023, candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea 

pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale. 

• Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor 

de limbă modernă, 26 iulie 2022. 

• Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștnțelor de limbă 

modernă, 27-28 iulie 2022. 

• Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă, 28-29 iulie 2022. 

 

Unitatea de învățământ care va susține probe de aptitudini, în vederea înscrierii pe 

locurile libere  este Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria. 

 

• Primirea dosarelor de înscriere ale candidaților în perioada 01 - 03 august 2022, 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 apartenență etnia rromă depusă la unitatea de învățământ până la data de 

27 mai 2022/ certificat de orientare școlară și profesională, depus până la data de 08 

aprilie 2022 la unitatea de învățământ, dacă este cazul. 

       

 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 învestit cu astfel de competențe. 

•   Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană, 04 

- 05 august 2022. 

•   Afișarea rezultatelor repartizării se va face la avizierul instituției în data de 05 august 

2022. 

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 

anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, 

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

judeţeană de admitere, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 august 2022 - până la 

data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, 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 A DOUA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

LICEAL PENTRU CANDIDAȚII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ȘI PENTRU CEI 

DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA 

ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 

 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA  

EVENIMENTUL LOCUL UNDE SE 

DESFĂȘOARĂ 

25 iulie 2022 Afișarea centrului de admitere, a programului 

de depunere a documentelor pentru înscrierea 

în etapa a doua de admitere în învățământul 

Site-ul IȘJ Teleorman (isjtr.ro)  



 

 

 

 

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN 

TELEORMAN  

Procedura operațională 

privind repartizarea în învățământul liceal de stat de 

către comisia de admitere județeană, în etapa a doua, a 

candidaților din serie curentă, precum și a candidaților 

din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 

Ediţia: 1 

Nr. de ex.: 3 

Revizia: 1 

Nr. de ex.: 3 

 

Comisia admitere județeană Pag. 8 din 

12 

Exemplar 

nr.: 1 

 

 8 

liceal, pentru anul școlar 2022-2023, a situației 

locurilor rămase libere pentru etapa a doua de 

admitere în învățământul liceal, pentru anul 

școlar 2022-2023, inclusiv cele destinate 

candidaților romi, precum și cele destinate 

candidaților cu CES, a locului de desfășurare și 

a graficului probelor de aptitudini sau de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori 

maternă  

26 iulie 2022 Înscrierea candidaților pentru susținerea 

probelor de aptitudini sau probelor de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

 

Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria 

 

27 - 28 iulie 2022 Desfășurarea probelor de aptitudini sau de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

Unități de învățământ 

01- 03 august 2022 Primirea, la secretariatul IȘJ Teleorman, a 

cererilor de înscriere (însoțite de documentele 

prevăzute de prezenta procedură) ale 

candidaţilor din seria curentă, precum şi pentru 

cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 

ani până la data începerii cursurilor anului 

şcolar 2022-2023 

Sediul IȘJ Teleorman 

04 - 05 august 2022 Repartizarea candidaților din etapa a 

doua, de către comisia de admitere 

județeană 

Sediul IȘJ Teleorman 

5 august 2022 Afișarea repartizării candidaților înscriși pentru 

admiterea în etapa a doua de admitere în 

învățământul liceal de stat 

Sediul IȘJ Teleorman 

 

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 

     Conducerile unităților de învățământ răspund de informarea elevilor și a părinților/ 
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reprezentanților legali, cu privire la prevederile prezentei proceduri. 

 

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 

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 
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12. Anexe 

Anexa 1 - Cerere 

 Domnule 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 2022-2023, etapa a 

doua de admitere, 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: 

• Copie certificat de naștere/carte de identitate 

• Adeverință cu media de admitere/media claselor V-VIII 

• Foaia matricolă 

• Adeverință medicală 

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

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

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

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

 

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

 

Domnului Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 

 


