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INSPECȚORAȚUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN BRAȘOV  

Nr.    5211/24.07.2020 
 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în 
cadrul ediției procedurii operaționale 
 

 Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operațiunea 

Numele și 
prenumele 

Funcția Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Comisia județeană: 
 
Ion Negrilă 
Valentin Bucur 
Diana Szasz  

 

Inspectori 
școlari 

23.07.2020  

1.2. Verificat  Ovidiu Deliu Consilier juridic 23.07.2020  

1.3. Aprobat  Inspector școlar general, 
Tripșa Ovidiu-Florin 

Inspector școlar 
general 
 

23.07.2020  
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2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor  procedurii operaționale  
 

  
Ediția/ revizia în 

cadrul ediției 
 

Componenta revizuită 
 
 

Modalitatea 
reviziei 

 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediției sau reviziei 

ediției 

1 2 3 4 

2.1. Ediția 1 1 Elaborare 
procedură 

23.07.2020 

 

 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 
procedurii operaționale 

 

  
Scopul difuzării 

 

Exemplar 
nr. 

Compartiment 
/ Post 

 
Funcția 

Nume și 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Inspectoratul 
Școlar 

Județean 

Inspector 
școlar 

general   

Tripșa 
Ovidiu 
Florin 

  

3.2. Aplicare 2 Comisie 
județeană de 

admitere 

    

3.3 Informare 5 Comunitatea 
locală 

Directori ai 
unităților 
școlare, 
părinți, 

Comisiile 
de înscriere 

din 
unitățile de 
învățământ, 

prin 
publicare 
pe site-ul 
web ale 

instituțiilor. 

   

3.4 Arhivare/secretariat 6 Secretariat Secretar ISJ Istrate 
Gabriela 
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INSPECȚORAȚUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN BRAȘOV  

4. Scop  

Scopul prezentei proceduri este acela de a asigura cuprinderea în clasa a IX-a a tuturor  absolvenților 
clasei a VIII-a care îndeplinesc condițiile prevăzute în Metodologia de organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul liceal, profesional de stat și dual în anul școlar 2020-2021, în a doua 
etapă de admitere, pe locurile disponibile rămase în urma repartizării candidaților din prima etapă 
și a rezolvării cazurilor speciale de către Comisia județeană constituită la nivelul Inspectoratului 
Școlar  Județean Brașov. 
 
5. Domeniul de aplicare 

5.1 Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor celor implicați în aceste activități (membri ai 
Comisiei județene, ai comisiilor constituite la nivelul unităților școlare) precum și tuturor 
absolvenților clasei a VIII-a care îndeplinesc condițiile de înscriere în clasa a IX-a pentru anul școlar 
2020-2021. 
 
6. Documente de referință 

 Legea Educației Naționale nr. 1 /2011. 
 Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 

școlar 2011 - 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 
nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru 
anul școlar 2011 – 2012 valabilă pentru anul școlar 2020-2021. 

 Ordinul MEN nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021 

 Ordinul MEC nr. 5532 din 11.12.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 
4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 
liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021 

 Ordinul MEN nr. 5087 din 30.08.2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii 
învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 

 Ordinul MEC nr. 4325 din 22.05.2020 privind modificarea Ordinului MEN nr. 5087 din 
30.08.2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii învățământul profesional 
de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 

 Ordinul MEC nr. 4617 din 22.06.2020 privind modificarea Ordinului MEN nr. 5087 din 
30.08.2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii învățământul profesional 
de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 

 Adresa MEC nr. 32276 din 21.07.2020 
 Procedura MEC nr. 30264 din 02.06.2020 
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INSPECȚORAȚUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN BRAȘOV  

7. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 CA Consiliu de administrație 

2 MEN Ministerul Educației și Cercetării 

3 ISJ Inspectoratul Școlar al Județului 

4 P.O. Procedură operațională 

5 E Elaborare 

6 V Verificare 

7 A Aprobare 

8 Ap. Aplicare 

9 Ah. Arhivare 

10 F Formulare 

 

8. Descrierea procedurii operaționale 

I. Admiterea în învățământul profesional de stat sau dual 

I.1 Participă la repartizare: 

 candidații care au fost repartizați în prima etapă de admitere dar care, din motive obiective 
nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, 

 candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima 
etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, 

 absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, 
 candidații care au participat la ultima etapă de admitere în învățământul profesional și/sau 

dual și au fost respinși. 

I. 2 Completarea și depunerea fișei de opțiuni: 

 pentru candidații din județul Brașov - la sediul unităților școlare gimnaziale unde au absolvit 
clasa a VIII-a;   

 pentru candidații proveniți din alte județe - la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean 
Brașov. 

I. 3 Calendar și activități 

24 iulie - Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial și pe cel al 
inspectoratului școlar a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul 
profesional și dual din județ. 

24-30 iulie - Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional și dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional sau dual de 
stat și a foii matricole: Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea 
elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul 
profesional sau dual de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-
a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, 
precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII, pentru candidații cărora nu li s-au 
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INSPECȚORAȚUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN BRAȘOV  

eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau în 
învățământul dual. Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru 
învățământul profesional sau dual și calificările din oferta acesteia se completează de către candidați 
asistați de diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe baza unei programări 
pe zile și ore a tuturor elevilor. Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole 
și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care solicită 
aceasta. Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și ore a 
absolvenților, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial. 

30 iulie - Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și a unităților 
de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional și/sau dual, a listei candidaților 
înscriși în învățământul profesional și/sau dual. 

31 iulie – Desfășurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleași condiții cu cele 
prevăzute în etapa I de admitere în învățământul dual, conform celor prevăzute de procedura de 
admitere elaborată de unitatea de învățământ care organizează admiterea. 

31 iulie - Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de 
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional 
sau dual. 

31 iulie - Validarea, de către comisia de admitere județeană pentru învățământul profesional sau 
dual de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional sau dual de stat. 

Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a listei candidaților admiși și a 
celor respinși la învățământul profesional de stat. Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor 
de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea de către candidații respinși a fișelor de 
înscriere, de la sediile unităților respective de învățământ. 

3-4 august - Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care 
candidații au fost declarați admiși. Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu 
confirmare de primire. 

Dosarul de înscriere va conține: 

a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original, 

b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea 
de învățământ gimnazial sau de unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este necesară 
prezentarea originalului pentru certificare), 

c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de 
capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională, 

d) fișa medicală. 
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II. Admiterea în învățământul liceal 

II.1 Participă la repartizare: 

 candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere dar care, din 
motive obiective nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, 

 candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima 
etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat,  

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

II. 2 Completarea și depunerea fișei de opțiuni: 

 Pentru candidații din județul Brașov - la sediul unităților școlare gimnaziale unde au absolvit 
clasa a VIII-a;   

 Pentru candidații proveniți din alte județe - la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean 
Brașov. 

II. 3 Calendar și activități 

24 iulie - Afișarea situației locurilor rămase libere. 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 romi și 
candidații cu CES își păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere 
după soluționarea situațiilor speciale. 

27 iulie - Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini în vederea ocupării locurilor rămase în 
învățământul liceal, filiera vocațională. 

28-29 iulie - Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă. 

24-30 iulie – Înscrierea în baza de date a etapei a II-a de admitere și transmiterea de către 
secretariatele unităților școlare gimnaziale a fișelor de înscriere a candidaților care au fost repartizați 
computerizat în prima etapă de admitere dar care, din motive obiective nu și-au depus dosarele de 
înscriere în termen, 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 sau a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 

30 iulie-3 august – Repartizarea de către comisia județeană de admitere a candidaților care au fost 
repartizați computerizat în prima etapă de admitere dar care, din motive obiective nu și-au depus 
dosarele de înscriere în termen, 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 sau a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 

Pentru participarea la admitere pe locurile filierei vocaționale, înscrierea candidaților se face direct 
la sediile unităților școlare care au în oferta educațională astfel de clase, în ziua prevăzută în 
calendarul admiterii (27 iulie), cu respectarea prevederilor Procedurii MEC nr. 30264 din 02.06.2020.  
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III. Precizări suplimentare 

La admiterea în etapa a II-a vor avea prioritate candidații care au susținut Evaluarea Națională. 

La completarea opțiunilor de către candidați pentru aceste locuri se va respecta criteriul referitor la 
media de admitere, adică se vor putea completa doar opțiuni pentru specializările/clasele la care 
media de admitere a candidatului este mai mare sau cel mult egală cu media de admitere a ultimului 
admis în prima etapă de repartizare.  

Secretariatele unităților școlare gimnaziale vor verifica și vor certifica, prin semnătură și ștampilă pe 
fișa de înscriere, respectarea acestor reguli. 

 
8.1 Responsabil de proces 

Comisia Județeană a Inspectoratului Școlar al Județului Brașov verifică și monitorizează modul în 
care este respectată procedura. 
Comisia județeană colaborează cu: 

 Comisia de înscriere din unitatea de învățământ  

 Directorul unității școlare 

 
 
 
 

 
 
 
 


