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PREŞEDINTELE

PROCEDURĂ

privind modalitatea de completare şi transmitere a (işel(J}r~~!!!;~~~~andidaţflor şi de
îi!regfstrare a datelor fn baza de date pentru admiterea computerizat
nvăţămilntul liceal de stat
pentru anul şcolar 2021-W22
I. DISPOZffll GENERALE
Art.1 - (1) 'în baza prevederilor art. 2, alin.(20) şi {21) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5457/31.08.202.0 plivind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta procedură
regleme11tează modalitatea de completare si transmitere a fiselor de înscriere ale candidatilor si de
înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea computerizată în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2020-2021.
(2) Prezenta procedură se adresează candidaţilor din seria curentă, precum şi celor din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022, care
participă la etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul llceal de stat pentru
anul şcolar 2021 ·2022.
(3) în procesul de completare şi transmitere a fişelor de înscriere ale candidaţilor şi de înregistrare a
datelor în baza de date computerizată, incluzând şi etapa de verificare a corectitudinii datelor
introduse în baza de date ,pentru admiterea computerizată în îrnvăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2021-2022, se respectă prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii î11
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4802/2010
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 20112012, prevederile Ordinului M.E.C. nr. 5457131.08.2020 privind organizarea şi desf'aşurarea admiterii
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi prevederile prezentei proceduri.
(4) În procesu! de completare şi transmitere a fişelor de înscriere ale candidaţilor şi de înregistrare a
datelor în baza de date computerizată, incluzând şi etapa de verificare a corectitudinii datelor
introduse în baza de date pentru admiterea computerizată în învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2021-2022, se aplică în mod corespunzător prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor).
li.COMPLETAREA ŞI TRANSMITEREA FIŞELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR
Art.2 - (1) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial asigură completarea fişelor
de înscriere ale absolvenţilor de clasa a VIII-a cu codul judeţului, cu codul şi denumirea unităţii de
învăţământ gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generală de absolvire a claselor
a V·a - a VIII-a, cu notele şi media generală de la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a
Vili-a şi cu media de admitere. Fişele de înscriere ale candidaţilor care au susţinut sau cărora li
s-au echivalat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se completează
şi cu rezultatele acestor probe. Fişele se semnează de către directorul unităţii de învăţământ şi se
aplică ştampila acesteia.
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(2) Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către
părinţii acestora /reprezentanţii legali se poate realiza la sediul unităţii de învăţământ pe care a
absolvit-o candidatul sau prin formularul - Fişa de înscriere transmis electronic.
(3) Completarea opţiunilor la sediul .unităţii de învăţământ se face pe baza unei programări
realizate telefonic sau prin e-mail;· programarea se realizează la numărul de telefon sau pe adresa
de e-mail comunicate de unitatea de învăţământ gimnazial şi dedicate admiterll în învăţământul
liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022. Completarea opţiunilor se face de către candidat în
prezenţa părintelui/reprezentantului legal al acestuia şi a dirigintelui clasei; aceştia, împreună cu
candidatul, vor semna Fişa de înscriere.
(4) La solicitarea candidatului/părintelui/reprezentantului legal al acestuia, unitatea de
învăţământ poate transmite electronic Fişa de înscriere a candidatului, în vederea completării
opţiunilor de către candidat, în prezenţa părintelui/reprezentantului legal al acestuia. în acest
caz, Fişa de înscriere, completată de către unitatea de învăţământ cu datele menţionate la alin. (1)
se transmite scanată, pe adresa de e-mail comunicată de către candidat/părinte/reprezentantul
legal al acestuia. Completarea opţiuni'lor se face de către candidat în prezenţa
părintelui/reprezentantului legal al acestuia, care vor semna Fişa de înscriere şi o vor retransmite
unităţii de învăţământ, scanată/fotocopiată. Unitatea de învăţământ va confirma, prin e-mail,
primirea documentului. în procesul de completare a opţiunilor, candidatul/părintele/
reprezentantul legal poate beneficia de asistenţă din partea dirigintelui clasei, prin mijloace
electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line). în situaţia în care
informaţiile din documentul transmis electronic sunt incomplete, nu sunt lizibile sau dacă se
constată inadvertenţe între informaţiile din document şi cele din baza de date, unitatea de
învăţământ poate solicita candidatului/părintelui/reprezentantului legal al acestuia prezentarea
la sediul unităţii.
III. ÎNREGISTRAREA DATELOR ÎN BAZA DE DATE PENTRU ADMITEREA COMPUTERIZATĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT Şl VERIFICAREA CORECTITUDINII DATELOR INTRODUSE ÎN BAZA
DE DATE

Art.3 - (1) Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică) a opţiunilor din
fişele de înscriere ale candidaţilor se realizează la unitatea de învăţământ de provenienţă a
candidaţilor.

(2) În situaţia în care unitatea de învăţământ de provenienţă a candidaţilor nu dispune de dotarea
de personal specializat, aceasta va fi arondată de către comisia judeţeană/a
Municipiului Bucureşti de admitere la un centru zonal de înscriere, la nivelul căruia se vor Introduce
în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică) şi opţiunile elevilor din unităţile de
învăţământ arondate.
Art.4 - (1) în cazul candidaţilor care se prezintă la sediul unităţii de învăţământ pentru
completarea opţiunilor, introducerea opţiunilor în baza de date se realizează imediat după
completarea Fişei de înscriere.
(2) După introducerea opţiunilor în baza de date, fişele din calculator vor fi listate, semnate de
preşedintele comisiei de înscriere şi vor fi verificate, în ceea ce priveşte corectitudinea datelor, de
către candidaţi şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, în prezenţa dirigintelui. Fişa se
semnează de către candidaţi şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi de către diriginte.
(3) În cazul existenţei unei erori, aceasta este semnalată comisiei de înscriere de către părinte, în
prezenţa dirigintelui şi este corectată în baza de date computerizată. Fişa corectată se listează, se
semnează de candidat, de părinte/reprezentantul legal şi de profesorul diriginte, pentru a
confirma faptul că aceasta este corectă şi acceptată şi rămâne în posesia părintelui/
reprezentantului legal.
necesară şi
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(4) În situaţia în care introducerea datelor în aplicaţia informatică se realizează la centrul zonal de
înscriere la care este arondată unitatea de învăţământ din care provine candidatul, verificarea
corectitudinii datelor din fişete listate din calculator se va face conform programării realizate de
către unitatea de învăţământ.
"
Art.5 - (1) în cazul candidaţilor care au solicitat transmiterea electronică a Fişei de înscriere,
introducerea datelor în aplicaţia informatică se face de către comisia de înscriere din unitatea de
învăţământ din care provine candidatul/centrul zonal de înscriere. Fişa listată din calculator este
semnată de către preşedintele comisiei şi de către dirigint~ iar o copie scanată a acesteia este
transmisă, prin mijloace electronice de comunicare, candidatului şl părintelui/reprezentantului
legal, pentru a fi semnată.
(2) În cazul existenţei unei erori, aceasta este semnalată de către părinte comisiei de înscriere,
care o corectează în baza de date. Fişa corectată se listează, se semnează de diriginte şi se
retransmite, prin mijloace electronice de comunicare, candidatului/părintelui/reprezentantului
legal care are obligaţia de a confirma, electronic, primirea documentului. Candidatul şi
părintele/ reprezentantul legal semnează fişa primită pentru a confirma faptul că datele sunt
corecte şi retransmit o copie scanată/fotocopiată a fişei de înscriere semnată, prin mijloace
electronice, unităţii de învăţământ.
(3) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţămllnt au obligaţia de a confirma, electronic,
primirea documentelor semnate de către candidat/părinte/reprezentant legal, menţionate la
alin. (1 ) şi (2).
(4) Candidaţii/părinţii/reprezentanţii legali ai acestora pot opta şi pentru realizarea verificării
corectitudinii datelor introduse în baza de date la sediul" unităţii de învăţământ.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) în situaţia transmiterii prin mijloace electronice a Fişei de înscriere, candidatul şi
părintele/reprezentantul legal al acestuia vor transmite unităţii de învăţământ şi o declaraţie-tip
pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa la prezenta procedură, cu privire la veridicitatea
informaţiilor introduse în Fişa de înscriere.
(2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ vor informa candidaţii şl
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora cu privire la obligaţia acestora de a verifica primirea
confirmării menţionate ta art.5, alin.(3) şi de a semnala comisiei lipsa confirmării, în perioada
prevăzută în calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022.
Art. 7 · Fişele de înscriere originale se păstrează în centrul judeţean de admitere din judeţul
de i>rovenlenţă timp de dol ani de la illcheierea admiterii, în conformitate cu prevederile art. 48,
alin. (3) din Metodologia privindorganizarea şidesfăşurarea admiterii în învăţământulliceal d"e stat
pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată în Anexa 1 la Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4802131.08.2010,
aplicată şi pentru admiterea 2021 • 2022, în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal
de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexă

ta Procedura M.Ed. nr„„„.-.„.„„./ .. „„„„„„.„ .. „.Z021 priVind modalitatea de completare şi transmitere a
de înscriere ale candidaţilor şi de înregistrare a datelor În baza de date computerizată pentru
admit„rea computerizată în lnvăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

fişelor

Nr.„.„ ....... I

„ ... „.„.„.2021

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata,
„.. „„.„ .. „„„„„„„„„.„.„„.„.„,
părintele/ reprezentantul
legal
al
candidatului....•„„ ... „.. „„ .•.„„„ ..... „„„„„-„„„.„„. domiciliat(ă) în localitatea .. „.„.„„„„„.. „.. „.. „„„ str.
„.„„„„„ ..„„.„ .. „.„ .• „„.„ nr. ..„„„.bl. ... „••. se ...... ap. .... „. judeţul/sectorul „.. „.. „.„„„ ...... -... ,
legitimat(ă) cu .• „„ .... „ seria „„.. „„ nr. „„„„., CNP „.„„„„„.„„„„„.„.„„ •. declar pe proprie răspundere
că datele şi opţiunile cuprinse în Fişa de înscriere pentru admiterea computerizată în învăţământul
liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, transmisă prin mijloace electronice de comunicare,
sunt corecte şi aparţin candidatului.
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
sancţiunea nulităţii înscrierii faptul di datele din prezenta cerere sunt reale.

Semnătură

candidat,

Semnătură părinte/reprezentant

legal,

răspundere şi

sub

Data

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de
învăţământ, în vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului.
•
Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de
învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul şcolarizării.
•
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