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1. Lis áLrésponsabi 1 iIor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a
reviziei în cadrul ediţiei procedurii generale

Elemente privind 
responsabilii/ 
operaţiunea

Numele şi 
prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 -A 4 5
1.1 Elaborat Hreniuc Augustina - Ema IŞ 03.07.2020
1.2 Verificat Butoi Adriana IŞGA 05.07.2020 Va /
1.3 Aprobat Croitoru Camelia IŞG 10.07.2020 .TU

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii generale

Ediţia sau, după 
caz, revizia în 
cadrul ediţiei

Componenta revizuită Modalitatea reviziei

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei
1 2 3 4

2.1 - - - -

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii generale_____________ _____________ __________  _________ ___________

Scopul
difuzării

Exemplar
nr. Compartiment Funcţia

Numele
Şi

prenume

Data
primirii Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

El. Aplicare 1

Comisia de admitere 
judeţeană
Directorii de unităţi şcolare 
cu învăţământ liceal, 
profesional, dual, 
gimnazial

Comisia de 
admitere, 
directori

Membrii
Comisiei
de
admitere
judeţeană
Directori

24.07.2020 ¥
3.2. Informare 1

Management
Comisia
monitorizare SCMI

inspector şcolar 
general adjunct, 
Preşedintele 
Comisiei de 
admitere 
judeţeană 
Membrii 
Comisiei SCMI

Butoi
Adriana 13.07.2020 M

3.3 Arhivare 1 Secretariat Secretar Ene
Mariana 04.08.2020

3.4. Informare 1 Conducerea Inspector 
Şcolar General

Camelia
Croitoru 14.07.2020
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4. Scopul procedurii documentate:
Prezenta procedură este elaborată la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi în vederea 

organizării celei de a doua etape 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, în bune condiţii.

5. Domeniul de aplicare a procedurii documentate:
Procedura este aplicată de către comisia judeţeană de admitere din cadrul I.Ş.J. Călăraşi şi de către 

comisiile de admitere şi de înscriere constituite la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul 
Călăraşi.

6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurale:

* Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare;
* OMEC nr. 4532/15.06.2020 privind modificarea şi completarea OMEC nr. 4948/30.08.2019 privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020- 2021
* OMEC nr. 4317/26.05.2020 privind modificarea şi completarea OMEC nr. 4948/30.08.2019 privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021;

* OMEC nr. 4948/30.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat 
pentru anul şcolar 2020-2021;
* Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 
2020-2021, aprobat prin Anexa nr. 1 la OMEC nr. 5087/2019, completată şi modificată cu OMEC nr.
4326/2020;
* Metodologia de organizare si desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2011-2012, aprobat prin OMECTS nr. 4802/31.08.2010;
* Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2020- 
2021, aprobat prin Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 4948/2019) privind organizarea şi desfăşurarea 
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021;
* Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele 
vocaţionale, aprobat prin OMEC nr. 4432/29.08.2014;
* Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei 
limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin OMECTS nr. 4802/31.08.2010;
* OMEC nr. 5087/2019, completată şi modificată cu OMEC nr. 4326/2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020- 
2021;
* Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobat prin 
OMENCŞ nr. 5068/31.08.2016;
* Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 
2020-2021, aprobat prin OMEC nr. 5087/2019, completată şi modificată cu OMEC nr. 4326/2020.
* Procedura M.E.C. nr, 3090/91.07.2020 privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaţilor 
care participă la admiterea în învăţământul liceal de stata pentru anul şcolar 2020-2021.

6.1. Legislaţie primară
* Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

6.2. Legislaţie secundară

* Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat, aprobată prin 
OMEC nr. 4948/30.08.2019, modificată şi completată prin OMEC nr. 4317/26.05.2020;
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* Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2019- 
2020. aprobat prin Anexa nr. 2 Ia OMEC nr. 4948/30.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021;

* Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobat prin 
OMENCŞ nr. 5068/31.08.2016;

* Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 
2020-2021, aprobat prin OMEC nr. 5087/2019, completată şi modificată cu OMEC nr. 4326/2020;

* Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual de stat pentru 
calificări profesionale nivel 3, conform cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin completată şi modificată 
cu OMEC nr. 4325/2020.

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura documentată: 

7.1. Definiţii ale termenilor

Nr.
crt.

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

1.
Procedura
documentată

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 
activităţii, cu privire la aspectul procesual.

2.
Ediţie a unei
proceduri
documentate

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri documentate, 
aprobată şi difuzată.

3.
Revizia în cadrul 
unei ediţii

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a 
uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii documentate 
care au fost aprobate şi difuzate.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.
crt. Abrevierea Termenul abreviat

1. PO Procedură documentată
2. ISJ Călăraşi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi
3. CA Consiliul de administraţie
4. CJA Comisia Judeţeană de Admitere
5. MECTS Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
6. MECŞ Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
7. MENCŞ Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice
8. MEN Ministerul Educaţiei Naţionale
9. MEC Ministerul Educaţiei şi Cercetării
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8. Descrierea procedurii documentate:

8.1. Dispoziţii generale:

Conform OMEC nr. 4532/15.06.2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
educaţiei naţionale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

Calendrul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

DATA
LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL

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

24 iulie 2020

Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a 
celor destinate candidaţilor romi, a locului de desfăşurare şi a graficului 
probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori 
maternă 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, 
candidaţii romi îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaţilor romi 
care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale

27 iulie 2020 înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare 
a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

28-29 iulie 2020 Desfăşurarea /echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

24 - 30 iulie 2020

Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi 
computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de 
înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la 
repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite 
motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a 
VH-a care nu au susţinut evaluarea naţionala

30 iulie - 3 august 2020

Repartizarea, de către comisia de admitere judeţeană, a candidaţilor care au 
fost repartizaţi computerizat în prima etapă 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 în prima etapă de 
admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum 
şi a absolvenţilor clasei a VllI-a care nu au susţinut evaluarea naţională. 
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 
admitere judeţeană, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi 
comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020

4 august 2020
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării 
prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică 
centralizată
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A. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

27 mai 2020
Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile 
anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 
şcolar 2020 - 2021

DATA
LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

3 iulie 2020
Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă 
pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021

13-17 iulie 2020
înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din 
seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2020 - 2021

22 - 24 iulie 2020
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 pe locurile de 
la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

Centrul de admitere pentru 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, va fi Ia sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi.

în perioada 24 iulie - 30 iulie 2020, la secretariatul unităţii de învăţământ absolvite, se vor depune 
cererile de înscriere (conform modelului ataşat; Cererea se poate depune în format letric la secretariatul şcolii) 
ale candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele 
de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în 
prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor 
clasei a VlII-a care nu au susţinut evaluarea naţională.

In 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, candidaţii 
rromi îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaţilor rromi care au rămas libere după soluţionarea 
situaţiilor speciale.

Unităţile de învăţământ vor aduce cererile (completate corect cu toate informaţiile prevăzute în model) la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi - departamentul informatizare (termen 30.07.2020).

Repartizarea absolvenţilor clasei a VlII-a, pe locurile rămase libere, care au fost repartizaţi computerizat în 
prima etapă 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 în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu 
au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a VlII-a care nu au susţinut evaluarea naţională 
se realizează de către comisia judeţeană de admitere, astfel:

Mai întâi sunt repartizaţi candidaţii care au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a
mediei;

Apoi sunt repartizaţi candidaţii care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoarea a 
mediei de absolvire a claselor V-VIII.
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în  cazul în care 2 candidaţi au medii de adm itere egale, aceştia vor fi departajaţi 
folosind, în ordine, următoarele criterii:

1. media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VlII-a;
2. media generală de absolvire a claselor a V-a —  a VlII-a;
3. nota obţinută la proba de limba şi literatura rom ână din cadrul Evaluării Naţionale;
4. nota obţinută Ia proba de m atem atică din cadrul Evaluării Naţionale.

Dispoziţii fínate:
La încheierea acestei etape, comisia de admitere judeţeană, transm ite către Centrul N aţional de 
Admitere rezultatele repartizării prin confirm area încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia 
informatică centralizată.
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Model cerere pentru a doua etapă

Doamnă Inspector Şcolar General,

Subsem natul(a)...................................................................
tutore al elevului.............................................................................
........................................... , domiciliat în str................ .............
.......... , localitatea ............................................., te lefon........
clasei a VUI-a la Şcoala .......................................................
............... , media EN .............. , media de absolvire V-VIII
un loc liber la:

.........., p ă rin te /
..............., CNP elev
................................., nr.
..........  , absolvent al
, m edia de admitere 
solicit repartizarea pe

Liceu Cod specializare Denum ire specializare

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Data

( semnătura)
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