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         A P R O B A T, 

                                                                                  INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

                                                                  prof. dr.Vasile-Gheorghe BULGĂREAN 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau după caz, a 

reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

 

 

 

 

Numele si 

prenumele 

 

 

 

Functia 

 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborare Prof. Ianc Petru Ioan   Inspector 

școlar  

9.06.2020  

1.2. VERIFICARE 

vicepreședinte 

SCIM  

Prof. dr. Florian-Cosmin 

Porcar  

 

Inspector 

şcolar general 

adjunct 

9.06.2020  

1.3. AVIZARE 

președinte SCIM 

Prof. Dari Toma Inspector 

şcolar general 

adjunct 

9.06.2020  

1.4 APROBARE Prof. dr. Vasile – 

Gheorghe Bulgărean 

Inspector 

școlar 

general 

9.06.2020  

 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

  

Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

 

Componenta revizuita 

 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei sau reviziei 

editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 x x 9.06.2020 

2.2. Revizia 1 x x  

2.3 Revizia 2 x x  
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, dupa caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale  

 

 

  

Scopul 

difuzării 

 

Exem

-plar 

nr.  

Compar-

timent 

 

Funcţia 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Aplicare  1 Comisia 

Județeană 

Admitere  

  29.05.2020  

3.2. Informare  1 Unitățile de 

învățământ 

special 

  29.05.2020  

3.3. Arhivare  1  Inspector școlar  Ianc Petru Ioan 29.05.2020  

3.4. Arhivare  1   Crișan Laura 

Ianc Leontina  

29.05.2020  

 

4. SCOPUL 

 
Prezenta procedură: 

- Stabilește modul de desfășurare a admiterii în învățământul profesional special, pentru 

anul școlar 2020-2021 

 

 

5. DOMENIUL  DE  APLICARE 

 
Procedura se aplică de către membrii comisiei judeţene constituită la nivelul judeţului Sălaj ........ 

 

6. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ  

 
6.1.Legea educației naționale nr. 1/2011,cu modificările și completările ulterioare 

6.2. Regulmantul învățământului special 

6.3. OMEN nr.4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021; 

6.4.OMEN nr.5087/30.08.2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021; 

6.5.OMEN nr.5532/11.12..2019 pentru modificarea şi completarea OMEN 

nr.4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2020-2021  

6.6. OMEC nr.4317/2020 pentru modificarea şi completarea OMEN nr.4948/27.08.2019 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 

2020-2021- Anexa 1 la ordinul MEC 4317/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului 
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ministerului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările 

ulterioare, se organizează înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional 

special. 

6.7. OMEC nr.4325/22.05.2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021; 

6.8. Ordin nr.5573 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

invatamantului special si special integrat; 

6.9. Decizia nr. 329/2.06.2020 de numire a Comisiei Județene de Admitere  a Inspectoratului 

Școlar Județean Sălaj pentru anul școlar 2020-2021;  

 

 

7. DEFINIŢII  ŞI  PRESCURTĂRI 
 

7.1. Definiţii ale termenilor utilizaţi 
 

7.a. Procedura operaţională – Prezentarea formaşizată, în scris, a tuturor paşilor care trebuie 

urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu 

privire la succesiunea elementelor din cadrul derulării procesului respectiv. 

 

7.b. Ediţie a unei proceduri – Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată 

 

7.c.Revizia în cadrul ediţiei – Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difizate. 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1 PO Procedură operţională 

2 E Elaborare 

3 V Verificare 

4 A Aprobare 

5 Ap. Aplicare 

6 Ah. Arhivare 

7 MEC Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

8 ISJ Sălaj Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 

9 CA Consiliu de Administraţie 

10 OMEN Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale 

11 OMEC Ordin al Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

12 Calendar Calendarul admiterii în clasa a IX-a învăţământ 

profesional special pentru anul şcolar 2020-2021 
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8. PROCEDURA 
 

A. Dispoziții generale 

(1) – În conformitate cu Anexa nr.1 la OMEC nr.4325/22.05.2020  pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, 

desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual 

pentru anul şcolar 2020-2021, se organizează înscrierea și repartizarea candidaților pentru 

învățământul profesional special. 

 

(2) – În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, prezenta procedură reglementează 

modalitatea prin care candidații pot să participe la înscrierea și admiterea în învățământul 

profesional special. 

 

(3) – În sensul prezentei proceduri, prin învățământ profesional special se înțeleg acele clase 

de învățământ profesional, din cadrul unităților de învățământ, care școlarizează elevi cu 

dizabilități care nu pot fi integrați în învățământul profesional de masă. 

 

(4) Locurile alocate învăţământului profesional special sunt publicate în broşura de admitere, 

într-o listă separată.  

 

(5) Admiterea pe locurile pentru învăţământul profesional special se face în funcţie de tipul şi 

gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional, 

după caz, şi în funcţie de opţiuni. 

 

B. Descrierea procedurii 

Repartizarea candidaților se va face în funcție de opțiunile acestora și criteriile specifice. 

 

1. Înscrierea candidaților 

Înscrierea candidaților pentru învățământul profesional special se organizează în data de  2 

iulie 2020 la unitățile de  învățământ special și special integrat – Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă ”Speranța” Zalău și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei. 

 

2. Candidații care solicită înscrierea în învățământul profesional special trebuie să 

îndeplinească următoarele criterii: 

a) Posedă Certificat de orientare școlară și profesională valabil, eliberat de COSP (CJRAE), cu 

mențiunea pentru învățământ special; 

b) Sunt absolvenți ai clasei a VIII-a (deficiențe moderate sau ușoare) sau clasei a X-a de la 

învățământ special (deficiente grave, severe, profunde sau asociate); 

c) Au absolvit cursurile învățământului de masă cu Certificat de orientare școlară și 

profesională, dar certificatul actual menționează învățământ special; 

       Înscrierea candidaţilor în vederea repartizării pentru învăţământul profesional special se face 

în baza următoarelor documente: 
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- Cerere de înscriere; 

- Certificatul de naştere - conform cu originalul (unitatea de învățământ); 

- Adeverinţă eliberată de şcoala absolvită din care să reiasă dacă a participat sau nu la 

evaluarea naţională şi în   

cazul participarii, notele obţinute la fiecare probă şi media generală obţinută la evaluarea 

naţională; 

- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale); 

- Certificatul de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap (tipul şi gradul de 

deficienţă); 

- Certificat de orientare școlară și profesională. 

Conducerea unităților de  învățământ special și special integrat desemnează o comisie la 

nivelul unității care va coordona activitatea de înscriere. 

După finalizarea înscrierii aceasta va transmite Comisiei Județene de admitere baza de date 

cuprinzând mediile generale de absolvire a gimnaziului și optiunile elevilor, însoțite de dosarele 

acestora. 

 

C. Dispoziții finale 

Repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special se realizează electronic , în 

data de 3 iulie 2020, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de absolvire a gimnaziului şi în funcţie de opţiunile acestora, de către Comisia Județeană 

de admitere a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. 

 

 

      9. Responsabilităţi 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj prin inspectori şcolari, membrii Comisiei Judeţene de 

admitere, directorii unităţilor şcolare de învățământ special/special integrat, desemnati pentru 

organizarea admiterii în clasa a IX-a învăţământ profesional special pentru anul şcolar 2020-2021. 

 


