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1. Lista responsabililor cu aprobarea, avizarea, verificarea și elaborarea ediţiei/reviziei în cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 Elemente privind 

responsabilii/operațiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

 Elaborat/Revizuit Bartók Enikő 

Anna 

Vass Csilla 

Inspectori  școlari   

 Verificat Kiss Imre Șef domeniu/ISG   

 Avizat Kiss Imre Inspector Şcolar 

General/Președinte 

Comisia de admitere 

județeană 

  

 Aprobat Kiss Imre Inspector Şcolar 

General 

  

 Revizuit     

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul procedurii operaționale: 

 Ediția sau revizia în cadrul 

ediției 

Componenta revizuită Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

1 2 3 4 

1 
Ediția I Calendar, legislație X Iulie-august 2022 

2 
    

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 

 Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

3.1 Aplicare 1 Comisia 

județeană de 

admitere 

Directori de 

unități școlare 

cu învățământ 

gimnazial, 

liceal, 

profesional, 

dual 

Comisia de 

admitere, 

directori 

Membrii 

Comisiei de 

admitere 

județeană 

Directori 
 

 

3.2. Informare electronic Management, 

Comisia SCMI 

Președintele 

Comisiei de 

admitere 

județeană 

Membrii 

SCMI 

Kiss Imre, 

Banciu 

Mihai 

Sebastian 
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3.3 Arhivare 3   Farkas 

Istvan 

  

3.4. Alte 

scopuri 
Postare pe serverul intern al IȘJ Covasna 

  

 

4. Scopul procedurii operaţionale 

Prezenta procedură reglementează modul de admitere a candidaților cu situații speciale apărute după etapa de 

repartizare computerizată (candidați care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-

au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care au participat la repartizarea computerizată 

din prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a candidaților 

care nu au participat la prima etapă a repartizării computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au 

susținut evaluarea națională) în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și dual, an școlar 2022-

2023. 

Prezenta procedură urmărește stabilirea și aplicarea unor criterii unitare și relevante pentru admiterea pe locurile 

libere a candidaților cu situații speciale apărute după etapele de repartizare computerizată) în învățământul liceal, 

învățământul profesional de stat și dual, an școlar 2022-2023 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

Prezenta procedură se aplică de către Comisia de admitere județeană din cadrul Inspectoratului Școlar 

Județean  Covasna și de unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-a. 

 

6. Documente de referinţă şi reglementări aplicabile activităţii procedurate 

Legislație primară : 

-Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare; 

Legislație secundară: 

- Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011 - 

2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind 

organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011 - 2012, art. 54 

- Ordinul ME nr. 5150/30.08.2021, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

pentru anul şcolar 2022-2023 

- OMENCȘ nr. 5068 / 31.08.2016 cu privire la Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în 

învățământul profesional de stat; 

- Ordinul ME nr. 5142 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023 

 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

4.1 

Nr. 

crt. 
Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1 Procedură 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 

activităţii, cu privire la aspectul procedural 
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2 
Ediție a unei  

proceduri 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri documentate, aprobată 

și difuzată. 

3 
Revizia in cadrul 

unei ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea' după caz, a 

uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii documentate care 

au fost aprobate și difuzate. 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Descrierea procedurii operaționale 

Conform OME nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea și desfigurarea admiterii în învățământul 

liceal de stat pentru anul școlar 2022 - 2023 (cu Anexele I - 4); 

H. A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei 

din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 

25 iulie 2022 

 

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor 

destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului 

de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă ori maternă 

26 iulie 2022 Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale 

pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în 

unitățile de învățământ de masă 

27 – 28 iulie 2022 

 

Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă 

28 – 29 iulie 2022 

 

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor 

de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații 

1-3 august 2022 

 

Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în 

prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de   înscriere în termen, a 

candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini 

și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau 

au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite 

motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale 

pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în 

Abrevierea Termenul abreviat 

P.O. Procedura operaţională 

ISJ Covasna Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna 

OM Ordinul Ministerul 

MECTS Ministerul Educaţiei ,Cercetării, Tineretului și 

Sportului 

MECȘ Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 

MENCȘ Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării 

Științifice 

MEN Ministerul Educaţiei Naționale 

MEC Ministerul Educaţiei și Cercetării 

ME Ministerul Educației 

CA Consiliu de Administrație 



 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

privind repartizarea elevilor în a 

doua etapă de admitere în 

învățământul liceal de stat pentru 

anul școlar 2022-2023 

Ediţia II 

Nr. de exemplare ……… 

Revizia 0 

Nr. de exemplare ……… 

COD  PO –  
Pagina 5 din 6 

Exemplar nr.     

 

                                                    Str. Victor Babeș  nr. 15/C, 520004,                            Fax:   +40 267 351 482    , 

                                                    Sfântu Gheorghe                                                         Email: office@isj.educv.ro   

                                                    Tel:    +40 267 314 782                                               Web: http://isj.educv.ro 

 

Domeniul/compartimentul 

Curriculum și inspecție școlară 

unitățile de învățământ de masă. Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a 

VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 

Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct 

alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea 

pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale. 

4 august 2022 Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană. 

6 august 2022 Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin 

confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 

 

- Cererile tip -Anexa 1 se depun la secretariatul IȘJ Covasna fizic sau prin e-mail pe adresa de mail 

offce@isj.educv.ro în perioada menționată în calendar. 

Repartizarea pe locurile rimase libere a absolvenților clasei a VIII-a care au fost repartizați computerizat in 

prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere in termen și a candidaților care nu au 

participat sau au participat la repartizarea computerizate in prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, 

nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea 

națională se realizează de către comisia județeană de admitere, astfel: 

- l) Se repartizează candidații care au susținut evaluarea națională, in ordinea descrescătoare a 

mediei; 

- 2) Se repartizează candidații care nu au susținut evaluarea națională, in ordinea descrescătoare a 

mediei de absolvire a claselor V-VIII. 

În cazul in care 2 candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, in ordine, următoarele 

criterii: 

a) media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a; 

b) media generală de absolvire a claselor V - VIII; 

c) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale - profil umanist SAU nota 

obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale- profil realist și tehnic. 

c) media obținută la limba și literatura română din clasele V-VIII - profil umanist SAU media obținută la proba 

de matematică din clasele V-VIII- profil realist și tehnic. 

 9. Dispoziții finale: 

La încheierea acestei etape, comisia de admitere județeană va transmite la Centul National de Admitere 

rezultatele repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice in aplicația informatică  centralizată. 

(termen: 6 august 2021) 
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10. Anexe/formulare care se întocmesc: 

 

Anexa 1 – Cerere 

 

ANEXA Nr. 1 

 
Nr. înreg.______  /_____- 2022 

CERERE 

DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

în clasa a IX-a - ETAPA II 

 

Subsemnatul/a ..........................................................................., părintele , tutorele al elevului/elevei: 

Numele :________________________ Iniț. tată:___  Prenumele:______________________________ 

 

Codul numeric personal:        Media de admitere:           -   ,          - 

Media claselor V – VIII:            ,                         Media la Evaluarea Națională            , 

 

Date de contact ale absolventului: tel. …………………………..…., e-mail 

..……………………….………….…, cu adresa de domiciliu ………………………………………… 

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

CER ÎNSCRIEREA elevei/elevului pe locurile rămase libere pentru etapa a II-a de admitere în clasa a IX-a. 

ETAPA  a II-a  DE ADMITERE 

Opţiuni pentru locurile libere  ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR : 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Clasa/profil Cod clasă 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

Sf. Gheorghe, data: .................................... 

Candidat                                               Părinte/Tutore/Reprez. legal 

        

                 


