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PROCEDURĂ

I.

DISPOZIŢII

GEN ERALE

Art.1 - (1) În baza prevederilor art. 2, alin.(21) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5457/31.08.2020 privind organizarea ~ desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta procedură
reglementează modalitatea de înscriere a candidatilor care doresc să participe la admiterea
computerizată în alt iudet. în cadrul procesului de admitere în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2021-2022.
(Z) Prezenta procedură se adresează candidaţilor din seria curentă 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 liceal de stat pentru anul
şcolar 2021-2022.
(3) Prezenta procedură se aplică de către Comisiile de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti, Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial, Comisiile din centrele
zonale de înscriere, Comisiile din centrele speciale de înscriere.
(4) În procesul de completare şi transmitere a fişelor de înscriere ale candidaţilor care doresc să
participe la admiterea computerizată în alt judeţ, şi de înregistrare a datelor în baza de date
computerizată, incluzând şi etapa de verificare a corect1tudinii datelor introduse în baza de
date pentru admiterea computerizată în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 •
2072, se respectă prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în
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 2011 ·2012, denumită în continuare, Metodologie, prevederile Ordinului MEC nr.
5457131.08.2020 privind C>rgal1îiarea şi desfăşurarea admiteriiîrf înVăţământur liceal de stat
pentru anul şcolar 2021·2022, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Procedurii
ME nr. 29331/27.05.2021 privind modalitatea de completare şi transmitere a fişelor de înscriere
ale candidaţilor şi de înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea computerizată în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi prevederile prezentei
proceduli.
' ''
(5) 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 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
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datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

şi

de abrogare a Directivei

li.COORDONAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRI! ÎNSCRIERII CANDIDAŢILOR CARE DORESC SĂ
PARTICIPE LA ADMITEREA COMPUTERIZATĂ ÎNALT JUDEŢ

Art. 2 • La stabilirea numărului de membri din componenţa comisiilor de înscriere din unităţile
de învăţământ gimnazial şi a camisii/or din centrele speciale de înscriere se iau în considerare
şi atribuţiile cuprinse în prezenta procedură.
Art. 3 - Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinesc, pe lângă
atribuţiile prevăzute în Metodologie, şi următoarele atribuţii în ceea ce priveşte înscrierea
candidaţilor în alt judeţ:
a) asigură informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor, pe întreaga perioadă a înscrierii, la
sediul unităţii de învăţământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail,
videoconferinţă on-line);
b) informează elevii şi părinţii asupra rezultatelor obţinute La evaluarea naţională, la nivelul
judeţului în care se doreşte admiterea precum şi asupra numărului de elevi corespunzător
fiecărei tranşe de medii de admitere şi cu privire la adresa de internet La care poate fi
consultată/descărcată/Listată broşura de admitere din judeţul în C\!re se doreşte
repartizarea;
c) consmază părinţii şi elevii, prezentând toate informaţiile necesare cu privire la unităţile de
învăţământ (filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, contraindicaţii medicale
pentru anumite calificări profesionale etc.) din judeţul în care doresc să participe La
admitere;
d) completează fişele de înscriere ale candidaţilor care doresc să participe la admiterea
computerizată în alt judeţ cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale
ale acestora, şi după caz, cu notele şi media generală de la Evaluarea Naţionalii din clasa
a VIII-a, cu media generalii de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, şi cu media de
admitere;
e) asigură introducerea tn calculator a opţiunilor cuprinse în fişele de înscriere ale
candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ.
f) asigură transmiterea, către comisia judeţeană de admitere din judeţul de provenienţă, a
fişelor de înscriere originale ale candidaţilor care participă la admiterea în alt judeţ, în
aceeaşi modalitate aplicată pentru candidaţii care se înscriu pentru admiterea în judeţul de
provenienţă.

Art. 4 · Comisiile din centrele speciale de înscriere îndeplinesc, în baza prevederilor
Metodologiei şi a prezentei proceduri, următoarele atribuţii:
a) oferă informaţii şi consiliere, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare, cu privire la
admiterea candidaţilor care doresc să participe în judeţul respectiv;
b) monitorizează/urmăresc, în aplicaţia informatică, situaţia candidaţilor înscrişi din alte
judeţe; transmit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti,. în scopul afişării,
în perioada de completare a opţiunilor, situaţia zilnică a numărului de candidaţi îrncrişi, pe
tranşe de medii, proveniţi din alte judeţe;
·
c) asigură introducerea în calculator a datelor cuprinse în fişele de înscriere pentru candidaţii
menţionaţi la art. 5 lit. c) din prezenta procedură;
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d) transmit electronic comisiei de admitere judeţenefa municipiului Bucureşti, baza de date,
fişele de opţiuni completate, fişele de opţiuni corectate, pentru candidaţii menţionaţi la art.
5 lit. c) din prezenta procedură;
e) predau preşedintelui comisiei de admitere judeţenefa municipiului Bucureşti, cu procesverbal de predare-primire, fişele de opţiuni originale, pentru candidaţii menţionaţi la art. 5
Lit. c) din prezenta procedură.
III.COMPLETAREA ŞI TRANSMITEREA FIŞELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR CARE
PARTICIPĂ LA ADMITEREA COMPUTERIZATĂ ÎN ALT JUDEŢ
Art. 5 - Completarea opţlunllor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care
participă la admitere în alt judeţ şi de către părinţii acestora se poate realiza:
a) la sediul unităţii de învăţământ pe care a absolvit-o candidatul;
b) prin formularul - Fişa de înscriere, transmis electronic unităţii de învăţământ pe care a
absolvit-o candidatul;
c) la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să participe la admitere, în
situaţii excepţionale.
.
Art. 6 - (1 J Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial din care provin candidaţii
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 VIII-a şi cu media de admitere. Fişele se semnează de către
directorul unităţii de învăţământ şi se aplică ştampila acesteia. 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.
(2) Completarea listei de opţiuni se realizează pe baza broşurii judeţului în care se doreşte
repartizarea, prin completarea codului judeţului şi a codurilor opţiunilor pentru profilurile,
specializările sau domeniile de pregătire dorite.
(3) Completarea opţiunilor la sediul unităţii de învăţământ se face pe baza unei programări
realizate de conducerea unităţii de învăţământ şi profesorii diriginţi 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 admiterii 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 clase!; aceştia, împreună cu
candidatul, vor semnaFişa de înscriere.
(4) La solicitarea candidatuluifpărintelui/reprezentantulu1 legal al acestuia, unitatea de
învăţământ poate transmite electronic Fişa de înscriere a candidatului, în vederea completării
opţiunilor. 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
candidatfpărinte/reprezentantul legal al acestuia. Completarea opţiunilor se face de către
candidat în prezenţa părinteluifreprezentantului 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 şi părintele/reprezentantul Legal pot beneficia de asistenţă din partea
dirigintelui clasei, prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e·mail, videoconferinţă online). 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
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de date, unitatea de învăţământ poate solicita candidatului/părintelui/reprezentantului legal
al acestuia prezentarea la sediul unităţii.
(5) În situaţiile excepţionale prevăzute la art. 5, lit. c), completarea opţiunilor se realizează la
centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să participe la admitere, în conformitate
cu prevederile Metodologiei.
IV. ÎNREGISTRAREA DATELOR ÎN BAZA DE DATE PENTRU ADMITEREA COMPUTERIZATĂ iN
îNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT ŞI VERIFICAREA CORECTITUDINII DATELOR INTRODUSE ÎN
BAZA DEDATE

Art.7 - (1) Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică) a opţiunilor din
fişele de înscriere ale candidaţilor care participă la admiterea computerizată în alt judeţ 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 necesară şi 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.8 - (1) În cazul candidaţilor care se prezintă la sediul unităţii de învăţământ pentru
completarea opţiunilor, introducerea opţiunilor în baza de date se va realiza imediat după
completarea Fişei de înscriere.
(2) După Introducerea opţiunilor în baza de date, prin selectarea judeţului în ·care candidatul
doreşte să participe, fişele din calculator var fi listate, semnate de preşedintele comisiei de
înscriere şi var fi verificate, în ceea ce priveşte corectitudinea datelor, de către candidaţi şi
părinţii/reprezentantii legali ai acestora, în prezenţa dirigintelui.
(3) În cazul existenţ~i 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.
(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 fişele listate din calculator se va face conform programării
realizate de către unitatea de învăţământ.
Art. 9 - (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, prin selectarea judeţului
în care candidatul doreşte să participe. Fişa listată din calculator este semnată de către
preşedintele comisiei iar o copie scanată a acesteia este transmisă, prin mijloace electronice de
comunicare; candidatului şi părintelui/reprezentantului legal, pentru a fi semnată.
(Z) În cazul existenţei unei erori, aceasta este semnalată de către părinte comisiei de înscriere,
care a corectează în baza de date. Fişa corectată se listează, se semnează de diriginte şi se
retransmite, prin mijloace electronice de comunicare, candidatulUl/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 acceptate şi retransmit o copie scanată/fotocopiată a fişei de înscriere semnată, prin
mijloace electronice, unităţii de învăţământ.
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(3) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ au obligaţia de a confirma, electronic,
primirea documentelor semnate de către candidat/părinte/reprezentant legal, menţionate la
alin.(1) şi (2).
(4) În registrul unităţii de învăţământ se va menţiona "transmitere electronică" a fişei de
înscriere şi se va ataşa documentul din care rezultă confirmarea primirii documentelor de către
candidat/ părinte/ reprezentant legal.
(5) Candidaţii/părinţii/reprezentanţii legali ai acestora pot opta şi pentru realizarea verificării
corectitudinii datelor introduse în baza de date la sediul unităţii de învăţământ.
Art. 10 - în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 5, lit. c), introducerea opţiunilor din fişele
de înscriere se realizează de către comisiile din centrele speciale de înscriere, în conformitate
cu prevederile Metodologiei.
V. DISPOZIŢII FINALE
Art.11 - (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 şi
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora cu privire la obligaţia acestora de a verifica primirea
confirmării menţionate la art.9, alin.(3) şi de a soamnala comisiei lipsa confirmării, în perioada
prevăzută în calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022.
Art. 12 - (1) Fişele de înscriere originale se păstrează în centrul judeţean de admitere din
judeţul de provenienţă timp de doi ani de la încheierea admiterii, în conformitate cu
prevederile art. 48, alin. (3) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată în Anexa 1 la Ordinul
M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, 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.
(2} Prin excepţie de la prevederile alin. (1 ), fişele de înscriere originale ale candidaţilor care
doresc să participe la admiterea computerizată din alt judeţ şi care se înscriu direct la centrul
special de înscriere din judeţul în care doresc să participe la admitere, se predau şi se păstrează
în centrul judeţean de admitere din judeţul în care s-a constituit centrul special de înscriere,
conform prevederilorart.4, lit.d) .şie) din prezenta procedură.
Director Gener~!
D IP
Corina MARIN
Director,
Corina CEAMĂ

O_

Şef Servici~--

.
7

ector General DGI,

Dăn~J'5JJ1~

c

~~r,

Andrei IORDAN..i " --

.-

Mihaela Tan.i~j,mia

q,

DfV

ector,

CONSILIER,

M~RATE

04.06.2021 18:24

DGIP

0214055662

#0295

p 11/19

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Anexă

la Procedura M.E. nr-„......„ ..1 ....••••..• „ ..•....... priVlnd modalitatea de înscriere a candidaţilor care
să participe la admiterea computerizată în alt judeţ, în cadrul procesului de admitere în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

doresc

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 î_nscriere 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
sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale.

Semnătură

candidat,

Semnătură părinte/reprezentant

legal,

răspundere şi

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 minoruluf să fie prelucrate de unitatea
de învăţământ, in vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursu/ şcolarizării.
•

',,

