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2 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii formalizate 

Nr. 
crt. 

Scopul 
difuzării 

Ex. 
Nr. 

Compartiment Funcţia Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semn. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1. Aprobare 1 
Inspector Şcolar 

General 

Inspector 
Şcolar 

General 

Gheorghe 
Vasile 

Bulgarean  
  

3.2. Aplicare 1 
Comisia de 
admitere al 

judetului Salaj 

Inspector 
Şcolar 

General 
Adjunct 

Florian 

Cosmin 

Porcar 
  

3.3. Aplicare 1 

Comisia de 
admitere al 

judetului Salaj 
Membri    

Unități de 
învățământ 

Directori Directori                                                                              

3.4. Înregistrare 
şi arhivare 

1 Secretariat Secretar Dana Terec   

3.5. Informare 1 
Consiliul de 

administraţie 
Secretar CA Leontina Ianc   

 

3. Scopul procedurii 

3.1. Stabilește activitățile privind modul de admitere a candidaților rromii și  candidaților cu 

CES care optează pentru admiterea pe locurile distinct alocate în învățământul profesional și 

dual de stat, în unitățile de învățământ de masă din județul Salaj, în anul școlar 2021-2022. 

      3.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității. 

      3.3. Stabilește sarcini și circuitul documentelor. 

 

4. Domeniul de aplicare 

4.1 Prezenta procedură este aplicabilă la nivelul domeniului: Management instituțional 

4.2. Această activitate este condusă și coordonată la nivelul județean de: 

    - Inspectorul școlar general ISJ SALAJ; 

    -  Comisia de admitere județeană a județului SALAJ 

4.3. De această activitate beneficiază: 
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     - comisia din centrul special de înscriere din județul Salaj; 

     - comisiile de înscriere în unitățile de învățământ gimnazial din județul Salaj; 

           - comisii de admitere din centrele zonale; 

           - directorii unităților de învățământ; 

           - diriginții claselor a VIII-a din anul școlar 2020-2021. 

4.4. Procedura se adresează părinților/ reprezentanților legali ai elevilor care doresc să fie 

admiși, în anul școlar 2021-2022, în învățământul profesional și dual de stat pe locurile distinct 

alocate candidaților care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru candidații rromi și 

candidații cu CES, în unitățile de învățământ de masă. 

 

5. Documente de referință aplicabile activității procedurale 

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

 Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, 

aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016, cu modificările ulterioare; 

 OMEC nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul 

admiterii în învățământul profesional de stat și învățământul dual de stat pentru anul școlar 

2021-2022, modificat și completat cu O.M.E. 3775/06.05.2021; 

 Anexa nr.1 la OMEC nr. 5449/2020 modificat și completat cu anexa nr.1 la O.M.E. 

3775/06.05.2021 privind Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru 

anul școlar 2021-2022; 

 Anexa nr.2 la OMEC nr. 5449/2020 modificat și completat cu anexa 2 la O.M.E. 

3775/06.05.2021 privind Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru 

anul școlar 2021-2022; 

 Ordinul MECTS nr.5530/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și 

funcționare a Inspectoratelor Școlare; 

 Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ  preuniversitar; 

 Legea nr.190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE   (Regulamentul general privind 

protecția datelor); 
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 O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice; 

 Decizia Inspectoratului Școlar General al ISJ Salaj de constituire a Comisiei de admitere 

județene în învățământul liceal, profesional și dual pentru anul școlar 2021-2022; 

 Deciziile comisiilor de înscriere/admitere din unitățile de învățământ; 

 Procedurile de admitere și, după caz, procedurile de preselecție, aprobată de C.A. al 

unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional; 

 Recomandările de apartenență etnică; 

 Certificatul de orientare școlară și profesională emis de CJRAE. 

 

6. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați 

6.1. Definiții: 

 

Nr.

crt. 

Termenul Definitia și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedură Document intern care reglementează etapele care trebuie parcurse, metodele de 

lucru stabilite și regulile de aplicare necesare îndeplinirii atribuțiilor sarcinilor 

având în vedere asumarea responsabilitätilor. 

2. Procedurä 

operaționalä 

Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul 

unuia sau mai multor compartimente / departamente din cadrul I.S.J. Salaj 

3. Ediție a unei 

proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, 

aprobată și difuzată 

4. Revizia în 

cadrul ediției 

Modificarea, adăugarea, suprimarea uneia sau a mai multor componente ale 

unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate. 

 

 

6.2. Abrevieri: 
 

Nr. 

Crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. M.E. Ministerul Educației 
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2.  I.S.J. Inspectoratul Școlar Județean 

2. ISG Inspector școlar general 

3. ISGA Inspector școlar general adjunct 

6.  C.A. Consiliul de Administrație 

1. P.O. Procedura operațională 

8. E Elaborare 

9. V Verificare 

10. A Aprobare 

11. Ap Aplicare 

12 Ah. Arhivare 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Descrierea procedurii 

7.1. Dispoziții Generale 

7.1.1 Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor persoanelor care au atribuții privind 

admiterea candidaților care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi și cei care 

opteză pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul profesional 

și dual de stat pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă, în anul școlar 2021-

2022 și părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai acestora. 

7.1.2. Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali au obligația de a face toate demersurile     

necesare pentru asigurarea continuării studiilor în învățământul general obligatoriu pentru elevii 

rromi și elevii cu CES în conformitate cu prevederile legale. 

7.1.3. În procesul de admitere în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022, 

ședințele/acțiunile de instruire  cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a 
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planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către 

absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ și 

prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line, etc.). Diriginții 

claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și 

părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni. 

7.2. Dispoziții Specifice 

 7.2.1. Profesorii diriginți vor organiza ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, privind 

admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații rromi și 

candidații cu CES. 

7.2.2. Pentru admiterea în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022, ISJ Salaj 

a alocat, pentru candidații care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi și locurile 

distinct alocate candidaților cu CES, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste 

numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare 

la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi. 

7.3.  Înscrierea pe locurile distinct alocate pentru candidații care optează pentru 

admiterea pe locurile distinct alocate elevilor rromi și cei cu CES. 

 

7.3.1. Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a 

părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și 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.  

Completarea opțiunilor în anexa fișei de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe 

locurile speciale alocate elevilor rromi și cu CES,  de către părinții acestora, asistați de diriginții 

claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic (16-19 iulie 

2021). 

7.3.2. Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișelor de înscriere în învățământul 

profesional și dual de stat, însoțite de anexele fișelor de înscriere pentru candidații care solicită 

aceasta. 

7.3.3. Depunerea fișelor de înscriere  însoțite de anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru 

candidații rromi și pentru candidații cu CES la ISJ Salaj – comisia de admitere județeană (18-19 

iulie 2021). La fiecare fișă se va depune și copie xerox după recomandarea de apartenență etnică 
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pentru candidații rromi și certicatul de orientare școlară și profesională emis de CJRAE pentru 

candidații cu CES. 

7.4.  Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate pentru rromi și candidaților cu 

CES în învățământul de masa și comunicarea rezultatelor candidaților – 20 iulie 2021. 

 

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate pentru candidații rromi și candidații cu 

CES în învățământul profesional și dual de stat, se face în ședință publică de către Comisia de 

admitere județeană, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor exprimate 

de candidați. Mediile de admitere pentru candidații rromi și candidații cu CES, care optează pentru 

locurile special destinate acestora, se calculează conform art.12 alin.(1) lit.a) din Metodologia de 

organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMECS nr. 

5068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează 

probă suplimentară de admitere.  

Mediile de admitere pentru candidații rromi și candidații cu CES, care optează pentru locurile 

special destinate acestora, în învățământul dual, se calculează conform art. 12, alin .(1), lit (a) din 

Metodologia – cadru de organizare  și desfășurare a  admiterii în învățământul dual pentru calificări  

profesionale de nivel 3, conform cadrului național al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 

3556/2017, cu modificările și completările ulterioare.  

Comisia de admitere județeană afișează programarea candidaților pentru ședința publică.  

Ședința publică de repartizare a candidaților se poate desfășura on-line, pentru candidații care nu 

dispun de mijloace pentru conectarea on-line, unitățile de învățământ gimnazial de proveniență a 

candidaților vor asigura pentru aceștia mijloacele necesare conectării on-line.  

Dacă, din diferite motive, candidații nu se pot prezenta în ședința publică, Comisia de admitere 

județeană informează candidații privind rezultatul repartizării prin mijloace electronice de 

comunicare. 

Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de 

admitere. 

Candidații repartizați vor trimite/depune dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au 

fost repartizați, conform calendarului admiterii în învățământul profesional și dual de stat. 

 

8. Responsabilități:  
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 ISJ Salaj asigură postarea pe site-ul propriu și transmiterea  prezentei proceduri către unitățile 

de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-a. 

 Conducerile unităților de învățământ întreprind măsuri pentru informarea 

părinților/reprezentanților legali ai elevilor care optează pentru admiterea pe locurile distinct 

alocate candidaților rromi și candidaților cu CES ai clasei a VIII-a, din anul școlar în curs, cu 

privire la modalitățile prin care pot beneficia de prevederile prezentei proceduri, precum și cu 

privire la calendarul de desfășurare a admiterii pe locurile distinct alocate pentru elevii care 

optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi/ CES în învățământul profesional și 

dual de stat. 

 Conducerile unităților de învățământ răspund de informarea elevilor și a 

părinților/reprezentanților legali, cu privire la prevederile prezentei proceduri. 

 Comisia de admitere județeană asigură respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și  de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția 

datelor); 

 Comisia de admitere județeană afișează programarea candidaților pentru ședința publică; 

 Comisia de admitere județeană  este responsabilă cu repartizarea candidaților.  

 

 

9. Formulare  

9.1. Formular evidență a modificărilor 

 

 

9.2. Formular analiză a procedurii 

 

Nr. Compartiment Nume și Înlocuitor Aviz favorabil Aviz nefavorabil  

Nr. 

Crt. 
Ediția 

Data 

ediției 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

Pag. 
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 
1 09.06.2021 - -  - 
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Crt. prenume 

conducător 

compartiment 

de drept 

sau 

delegat 

Semnătura Data Observații  Semnătura Data 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Management 

instituțional 

Rozs Rita Eva 
Petru Ianc 

-  
09.06. 

2021 
  

 

9.3. Formular distribuire a procedurii 

 

Nr. 

Crt

. 

Compartiment Nume și 

prenume  

Data 

primirii 

Semnătura Data 

retragerii 

Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii  

Semnătur

a 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Management 

instituțional 

Rozs Rita Eva 
Petru Ianc 

11.06. 

2021 
  11.06.2021  

2. 
Curriculum și 

inspecție școlară 

 

Florian- Cosmin 

PORCAR 

11.06. 

2021     

3. 
Comisia 

județeană de 

admitre 

Florian- Cosmin 

PORCAR 

11.06. 

2021     

10. Anexe   - 

 

 

 


