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Art. 1 - (1) Prezenta procedură reglementează modalitatea de comunicare a 
rezultatelor candidatilor care participă la admiterea în învăţământul lfceal de stat 
pentru anul şcolar 2021 - 2022 în baza prevederilor art. 2, alin.(20) şi (21) şi art. 7 din 
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, precum şi a prevederilor M~todologiei 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, 
valabilă şi pentru anul şcolar 2021 - 2022. 
(2) în procesul de comunicare a rezultatelor candidaţilor care participă la admiterea 
computerizată se respectă prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/ 679 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date ş! de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
Art. 2 - (1) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial vor informa 
candidaţii că datele personale: numele, iniţiala/iniţalele tatălui şi prenumele vor fi 
publicate în formă anonimizată (coduri). 
(2) Codurile individuale aferente candidaţilor sunt codurile primite de aceştia la 
Evaluarea Naţională. 
(3) Pentru comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, se alocă fiecărui candidat 
un cod individual, conform unul algoritm stabilit de către unitatea de învăţământ. 
Codul astfel stabilit este utilizat doar pentru comunicarea rezultatelor obţinute la 
aceste probe. 
(4) în cazuLabsolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională, 
codul Individual aferent candidatului reprezintă numărul de înregistrare, la Comisia 
de Admitere Judeţeană/a municipiului Bucureşti, a cererii prin care s-a solicitat 
înscrierea în vederea admiterii. 
Art. 3 - (1) în etapele procesului de admitere care presupun comunicarea de 
rezultate vor fi afişate, în format letric sau în format electronic, la nivelul unităţilor 
de învăţământ şi al inspectoratelor şcolare, dar şi pe pagina de internet a Ministerului 
Educaţiei, următoarele informaţii conţinând date de identificare aferente elevilor: 
cod individual, judeţul de provenienţă, şcoala de provenienţă, limba maternă, 
media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, 
unitatea de învăţământ în care a fost repartizat, specializarea la care a fost 
repartizat. 
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(2) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a unităţilor de 
învăţământ/inspectoratelor şcolare a lnformaţ!llor menţionate la alin. (1) se 
realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format 

., ~etric la avizierul · :unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare a acestor 
informaţii se realizează pe o perioadă de o lună de la data afişării. 
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