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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

privind
organizarea și desfășurarea celei de-a doua etape de admitere în învăţământul liceal de stat
în anul școlar 2020-2021 pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 2021
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediţiei sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate.
Elemente privind
responsabilii/
Numele și prenumele
Nr.
operaţiunea
crt.
1
2
1.1.

Elaborat

Funcţia

Data

Semnatura

3

4

5

Maria Bujan
Alexandrina Peter

Inspectori şcolari
Inspector Școlar
General Adjunct
Inspector Școlar
General

1.2.

Verificat

Liliana Maria
Toderiuc-Fedorca

1.3.

Aprobat

Ionel Pușcaș

2. Situaţia ediţiilor și a reviziilor în cadrul procedurii formalizate

Nr.
crt.
2.1.
2.2.
2.3.
…
…
…
2.n.

Ediţia sau,
după caz,
revizia în
cadrul ediţiei
1
Ediţia I
Revizia 1
Revizia 2
Revizia …
Ediţia a II-a
Revizia 1
………….

Componenta revizuită

Modalitatea
reviziei

2

3

Data de la care
se aplică
prevederile
ediţiei
4
30.06.2020

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii formalizate
1

INSPECTORATUL
ŞCOLAR AL
MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

Nr.
crt.

3.1.

Procedură operațională
privind organizarea și desfășurarea celei de-a
doua etape de admitere în învăţământul liceal
de stat în anul școlar 2020-2021 pentru
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru
cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18
ani până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2020 - 2021

3.4.
3.5.
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Scopul
difuzării

Ex.
Nr.

Compartiment

Funcţia

Nume şi
prenume

Data
primirii

Semn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aprobare

1

Aplicare

3

Inspector
Şcolar General
Comisia de
admitere a
municipiului
București
Comisia de
admitere a
municipiului
București
Unități de
învățământ

Inspector
Şcolar General
Președinte Inspector
Şcolar General
Adjunct

3.2.

3.3.
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Aplicare

4

Ionel Pușcaș
Liliana Maria
ToderiucFedorca

Vicepreședinți
Secretari
Membri
Directori

Înregistrare
şi arhivare

8

Secretariat

Secretar

Informare

9

Consiliul de
administraţie

Secretar CA

Directori
Oțeleanu
Rodica
Anghel
Clementina

4. Scopul procedurii formalizate
Scopul prezentei proceduri este acela de a stabili modul de organizare și desfășurare a celei de-a
doua etape de admitere în învăţământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021 pentru candidaţii
din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la
data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021.
Prezenta procedură:
 detaliază dispozițiile generale ale Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzute în Anexa nr. 1 la
O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, ale O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea și
desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 - 2021, cu
modificările și completările ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, O.M.E.C.
nr. 4317/21.05.2020 și O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020;
 stabilește modul de realizare a activităţilor specifice repartizării în învăţământul liceal de
stat a candidaților care pot participa la a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de
stat în anul școlar 2020-2021;
 asigură existenţa documentaţiei necesare derulării activităţii;
 asigură derularea activităţii procedurate, în conformitate cu normele legale în materie;
 sprijină auditul/alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe
manager în exercitarea procesului decizional.
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5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate
Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică tuturor candidaţilor la admiterea în învățământul
liceal de stat din seria curentă, precum şi celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani
până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021, aflați în următoarele situații:
a) candidații care au fost repartizaţi computerizat în învățământul liceal de stat, anul școlar
2020 - 2021, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, inclusiv cei care au optat pentru
locurile speciale pentru romi, învățământul liceal special sau locurile distinct alocate elevilor cu
CES;
b) candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în
învățământul liceal de stat, anul școlar 2020 - 2021, dar, din diferite motive, nu au fost
repartizaţi computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi,
învățământul liceal special sau locurile distinct alocate elevilor cu CES;
c) absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate
calcula media de admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu
modificările și completările ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019 și O.M.E.C. nr.
4317/21.05.2020.
Dispoziţiile
prezentei
proceduri
se
aplică
atât
părinţilor/tutorilor
legal
instituiţi/reprezentanţilor legali ai candidaților, cât și cadrelor didactice și directorilor unităților
de învățământ care au atribuții privind admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul
liceal de stat, şi anume:
a) personalului din unităţile de învăţământ de stat;
b) membrilor Comisiei de Admitere a Municipiului București;
c) membrilor comisiilor de înscriere/admitere din unitățile de învățământ;
d) părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai candidaților care pot participa la
a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021.
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
Legislaţie primară
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor);
 Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice.
Legislaţie secundară
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Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru
anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, cu modificările și completările
ulterioare;
O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare;
Anexa 1 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 - Calendarul admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările
ulterioare;
O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
educației naționale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii
în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021;
O.M.E.C. nr. 4317/21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
educației naționale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii
în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
educației naționale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii
în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021;
O.M.E.N. nr. 5087 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional
de stat și învățământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 - Calendarul admiterii în
profesional de stat și învățământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și
completările ulterioare;
O.M.E.C. nr. 4325/22.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
educației naționale nr. 5087 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
profesional de stat și învățământul dual pentru anul şcolar 2020-2021;
O.M.E.C. nr. 4617/22.06.2020 nr. 5087 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului educației naționale privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
profesional de stat și învățământul dual pentru anul şcolar 2020-2021.

Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
 Regulamentul-cadru de organizare și funcţionare a Inspectoratelor Școlare, aprobat prin
O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2011;
 Regulamentul-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare;
 Alte proceduri interne ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
7. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizată
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr.
Termenul
Definiţia și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt.
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Definiţia și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

Procedură
operaţională

prezentarea formalizată, in scris, a tututor paşilor ce trebuie urmaţi,
a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea
realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
Ediţie a unei proceduri forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaţionale, aprobată și difuzată.
operaţionale
Revizia în cadrul unei acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a
ediţii
procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate si difuzate.

7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.
Abrevierea
Termenul abreviat
crt.
1.
PO
Procedură operaţională
2.
E
Elaborare
3.
V
Verificare
4.
A
Aprobare
5.
Ap
Aplicare
6.
Ah
Arhivare
7.
I.S.M.B.
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
8. DESCRIEREA PROCEDURII FORMALIZATE
8.1. GENERALITĂŢI
8.1.1.

Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică tuturor persoanelor care au atribuții privind
admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021 şi părinţilor/tutorilor legal
instituiți/reprezentanţilor legali ai candidaților.

8.2. DOCUMENTE UTILIZATE
8.2.1.
Lista și provenienţa documentelor utilizate
 Decizia Comisiei municipiului București de admitere în învățământul liceal, profesional și dual,
pentru anul școlar 2020-2021
 Decizia comisiei de înscriere/admitere din unitățile de învățământ
 Cererea 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 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, precum și a absolvenților clasei a VIII-a
care nu au susținut evaluarea națională
 Cerere/Fișă de înscriere a candidaților pentru probele de aptitudini
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 Cerere de înscriere a candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă
 Fișa de înscriere pentru candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi
 Fișa de înscriere pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul liceal special
 Cererea de înscriere a candidaților pentru admiterea pe locurile distinct alocate elevilor cu CES
8.2.2.
Circuitul documentelor
 Circuitul documentelor este descris în capitolul Modul de lucru (8.4.)
8.3. RESURSE NECESARE
8.3.1.
Resurse materiale
 Tehnică de calcul (PC, laptop)
 Copiator, imprimantă, telefon, fax
 Rechizite, hârtie imprimantă
8.3.2.

8.3.3.

Resurse umane
 membrii Comisiei municipiului București de admitere în învățământul liceal,
profesional și dual, pentru anul școlar 2020-2021;
 cadre didactice și personal didactic-auxiliar, membri ai comisiilor de
înscriere/admitere din unitățile de învățământ;
 personal didactic din CMBRAE.
Resurse financiare și informaţionale
 Acte normative în vigoare
 Paginile web ale unităţilor de învăţământ, ISMB, CMBRAE.

8.4.

MODUL DE LUCRU

8.4.1.

Afișarea locurilor rămase libere

8.4.1.1. În data de 24 iulie 2020, comisia de admitere a Municipiului București afișează
centrul de admitere, și anume Colegiul Național „Școala Centrală”, programul de
depunere a documentelor pentru înscrierea în etapa a doua de admitere în
învățământul liceal, pentru anul școlar 2020-2021, situația locurilor rămase libere
pentru etapa a doua de admitere în învățământul liceal, pentru anul școlar 20202021, inclusiv cele destinate candidaților romi, precum și cele destinate candidaților cu
CES, locul de desfășurare și graficul probelor de aptitudini sau de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.
8.4.1.2. În data de 24 iulie 2020, comisia de admitere a Municipiului București transmite
tuturor unităților de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-a
lista cu locurile rămase libere pentru etapa a doua de admitere în învățământul liceal,
pentru anul școlar 2020-2021, inclusiv cele destinate candidaților romi și candidaților cu
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CES, precum și codurile pentru fiecare clasă/grupă pe filiere, profiluri,
specializări/domenii de pregătire, limbă de predare.
8.4.1.3. În data de 24 iulie 2020, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și
toate unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-a,
afișează lista cu locurile rămase libere pentru etapa a doua de admitere în învățământul
liceal, pentru anul școlar 2020-2021, inclusiv cele destinate candidaților romi și
candidaților cu CES, precum și codurile pentru fiecare clasă/grupă pe filiere, profiluri,
specializări/domenii de pregătire, limbă de predare.
8.4.1.4. Codurile pentru fiecare clasă/grupă pe filiere, profiluri, specializări/domenii
de pregătire, limbă de predare care se vor completa în cererea de înscriere de către
candidații ce vor participa la etapa a doua de admitere în învățământul liceal, pentru anul
școlar 2020-2021, vor fi preluate din Broșura de admitere în învățământul liceal,
învățământul profesional de stat și învățământul dual, an școlar 2020-2021.
8.4.2. Înscrierea pe locurile rămase libere după admiterea candidaților pe locurile
speciale pentru romi, după admiterea candidaților pentru învățământul special, după
admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de
învățământ de masă, după încheierea etapei de repartizare computerizată și admitere
în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei
din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
școlar 2020-2021 și după rezolvarea de către comisia de admitere a Municipiului
București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată
8.4.2.1. Înscrierea pentru etapa a doua de admitere 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 nu au participat sau au
participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din
diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv cei care au optat
pentru locurile speciale pentru romi, învățământul liceal și profesional special sau
locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum și a absolvenților clasei a VIII-a
care nu au susținut evaluarea națională are loc în perioada 27-30 iulie 2020, la
secretariatul unităților de învățământ gimnaziale din care provin candidații. Conducerile
unităților de învățământ depun dosarele candidaților înscriși pentru etapa a doua de
admitere la centrul de admitere - Colegiul Național „Școala Centrală”, în baza unei
programări realizate telefonic, la numerele de telefon 0212107532; 0212107533;
0212107534; 0212107535; 0212107536. Programarea telefonică se face până în data de
28 iulie 2020, ora 15.00. Depunerea dosarelor de către conducerile unităților de
învățământ se va face în data de 29 iulie 2020, până la ora 15.00 și 30 iulie 2020, până la
ora 14.00.
8.4.2.2. Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere,
dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, depun la secretariatul
unităților de învățământ gimnaziale din care provin următoarele documente:
 cerere de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2020
(ANEXA NR. 1 la prezenta procedură);
 copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate;
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copie după adeverința cu media de admitere;
copie după anexa la fișa de înscriere - pentru cei care au susținut/și-au echivalat
probe de aptitudini sau probe de limba maternă/modernă;
 în cazul candidaților care au optat pentru locurile speciale pentru romi,
recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale
sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia
romilor (şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie,) depusă la unitatea
de învățământ gimnazial până la data 16 iunie 2020, conform calendarului
admiterii;
 în cazul candidaților care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu
CES, copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul
Județean /al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
(CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la începutul semestrului al II-lea din anul
școlar 2019-2020.
8.4.2.3. Candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată
în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați
computerizat, depun următoarele documente:
 cerere de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2020
(ANEXA NR. 1 la prezenta procedură);
 copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate;
 copie după adeverința cu media de admitere;
 copie după anexa la fișa de înscriere - pentru cei care au susținut/și-au echivalat
probe de aptitudini sau probe de limba maternă/modernă;
 în cazul candidaților care au optat pentru locurile speciale pentru romi,
recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau
politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia
romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie, depusă la unitatea de
învățământ gimnazial până la data 16 iunie 2020, conform calendarului
admiterii;
 în cazul candidaților care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu
CES, copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul
Județean /al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
(CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la începutul semestrului al II-lea din anul
școlar 2019-2020.
8.4.2.4. Absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, din diverse
motive, inclusiv cei care și-au încheiat situația școlară după desfășurarea examenului,
depun următoarele documente:
 cerere de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2020
(ANEXA NR. 1 la prezenta procedură);
 copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate;
 copie după adeverința cu media de absolvire a claselor V-VIII;
 copie după anexa la fișa de înscriere - pentru cei care au susținut/și-au echivalat
probe de aptitudini sau probe de limba maternă/modernă;
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în cazul candidaților care au optat pentru locurile speciale pentru romi,
recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau
politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia
romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie, depusă la unitatea de
învățământ gimnazial până la data 16 iunie 2020, conform calendarului
admiterii;
 în cazul candidaților care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu
CES, copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul
Județean /al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
(CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la începutul semestrului al II-lea din anul
școlar 2019-2020.
8.4.2.5. Candidații care optează pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES depun
următoarele documente:
 cerere de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2020
(ANEXA NR. 1 la prezenta procedură);
 copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate a candidatului;
 copie după adeverința cu media de admitere;
 copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul
Județean /al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
(CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la începutul semestrului al II-lea din anul
școlar 2019-2020.
8.4.2.6. Candidații cu CES care optează pentru repartizarea pe locurile libere din
unitățile de învățământ liceal și profesional special depun următoarele documente:
 cerere de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2020
(ANEXA NR. 1 la prezenta procedură);
 copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate a candidatului;
 copie după adeverința cu media de admitere/media de absolvire a claselor
gimnaziale;
 copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul
Județean/al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
(CJRAE/CMBRAE), cu recomandarea continuării studiilor în învățământul
liceal sau profesional special.
8.4.3. Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
8.4.3.1. Înscrierea candidaților pentru susținerea/echivalarea probelor de aptitudini
sau probelor de verificare/echivalare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă are loc în data de 27 iulie 2020.
8.4.3.2. Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se face în conformitate cu prevederile
Anexelor 1-4 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu modificările și completările
ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 și
9
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O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020, coroborate cu cele cuprinse în Procedura M.E.C. Nr.
30264/02.06.2020 privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probele de
aptitudini, de eliberare/transmitere și completare a rezultatelor în Anexa la Fișa de
înscriere și de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de
admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.
8.4.3.3. Modalitatea de înscriere și documentele necesare înscrierii pentru probele de
aptitudini sunt descrise și în secțiunea dedicată în Broșura de admitere în
învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual, an
școlar 2020-2021.
8.4.3.4. Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă se realizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a
probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au studiat
în gimnaziu limba respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele care
organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale, prevăzută în anexa nr. 4 la
O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 și cu Procedura Operaţională I.S.M.B. nr. 7861/27.05.2020.
8.4.3.5. Modalitatea de înscriere și documentele necesare înscrierii pentru probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sunt descrise și în secțiunea dedicată în
Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și
învățământul dual, an școlar 2020-2021.
8.4.3.6. Conform Art. 6, alin. (2) din O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu modificările și
completările ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, O.M.E.C. nr.
4317/21.05.2020 și O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020, în a doua etapă de admitere în
învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în
limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă, din
seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la
data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021, părinţii sau reprezentanţii legali ai
acestora pot solicita, în scris, stabilirea mediei la evaluarea naţională luând în calcul şi
rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.
8.4.3.7. Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru
admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în
regim bilingv se face la unitatea de învățământ gimnazial din care provine
candidatul, în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura
probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar
2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi de circulație
înternațională, prevăzută în anexa nr. 4 la O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020.
8.4.3.8. Modalitatea de înscriere și documentele necesare înscrierii pentru echivalarea
testului de competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei
limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv sunt descrise și în
secțiunea dedicată în Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul
profesional de stat și învățământul dual, an școlar 2020-2021.
8.4.4. Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare/echivalare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
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8.4.4.1. Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă are loc în intervalul 28-29 iulie 2020.
8.4.4.2. Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se face în conformitate cu prevederile
Anexelor 1-4 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu modificările și completările
ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 și
O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020. Demersurile sunt descrise și în secțiunea dedicată
fiecărei probe în Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul
profesional de stat și învățământul dual, an școlar 2020-2021
8.4.4.3. Centrele de desfăşurare/echivalare a probelor de aptitudini sunt unitățile de
învățământ liceal afișate în data de 24 iulie de către comisia de admitere a Municipiului
București.
8.4.4.4. Centrele de desfăşurare a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă sunt unitățile de învățământ liceal afișate în data de 24 iulie de către comisia de
admitere a Municipiului București.
8.4.4.5. Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului
gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu
predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice în limbi străine se realizează la unitatea de învățământ gimnazial din
care provine candidatul.
8.4.5. Repartizarea, de către comisia de admitere a Municipiului București, a
candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu
și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen, 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 cei care au optat
pentru locurile speciale pentru romi, învățământul liceal special sau locurile distinct
alocate elevilor cu CES, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut
evaluarea națională
8.4.5.1. Repartizarea, de către comisia de admitere a Municipiului București, a
candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar
nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen, 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 cei
care au optat pentru locurile speciale pentru romi, învățământul liceal special sau
locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum și a absolvenților clasei a VIII-a
care nu au susținut evaluarea națională are loc în perioada 30 iulie-3 august 2020.
8.4.5.2. Candidații care au susținut/și-au echivalat și au promovat probele de
aptitudini/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă vor putea
opta și pentru clasele care au prevăzute aceste probe, dacă există locuri rămase libere
pentru etapa a doua de admitere în învățământul liceal, pentru anul școlar 20202021.
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8.4.5.3. În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria
curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data
începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, candidații romi și candidații cu CES își
păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere
după soluționarea situațiilor speciale.
8.4.5.4. Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere,
dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, candidaţii care nu au participat
sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar,
din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, inclusiv cei care au optat
pentru locurile speciale pentru romi, învățământul liceal special sau locurile
distinct alocate elevilor cu CES, precum și absolvenții clasei a VIII-a care nu au
susținut evaluarea națională, își exprimă 10 opțiuni, consemnate în cererea de
înscriere pentru etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, iulie-august 2020.
8.4.5.5. I.S.M.B. întocmește și afișează, pe site-ul ismb.edu.ro, până la data de 30 iulie 2020,
listele cu codurile individuale ale candidaților înscriși pentru etapa a doua de
admitere în învăţământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021, în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere, cuprinzând candidații care au fost repartizați
computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de
înscriere în termen, și candidații 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 cei care au optat pentru locurile
speciale pentru romi, învățământul liceal și profesional special sau locurile distinct
alocate elevilor cu CES.
8.4.5.6. I.S.M.B. întocmește și afișează, pe site-ul ismb.edu.ro, până la data de 30 iulie 2020,
lista cu codurile individuale ale absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut
evaluarea națională, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi,
învățământul liceal special sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, înscriși
pentru etapa a doua de admitere în învăţământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021,
în ordinea descrescătoare a mediei de absolvire a claselor V-VIII.
8.4.5.7. În conformitate cu prevederile Art. 2, alin. 12 din O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu
modificările și completările ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019,
O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 și O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020, candidaţii care au
fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus
dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au participat
la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive,
nu au fost repartizaţi computerizat, se repartizează în a doua etapă de admitere în
învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din
seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar
2020 - 2021.
8.4.5.8. Potrivit prevederilor Art. 2, alin. 13 din O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu
modificările și completările ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019,
O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 și O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020, repartizarea
candidaţilor menţionaţi la alin. (12) și înscriși la a doua etapă de admitere se realizează
de către comisia judeţeană de admitere/a Municipiului Bucureşti, în şedinţă publică, în
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ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la
O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu modificările și completările ulterioare aduse prin
O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 și O.M.E.C. nr.
4532/15.06.2020.
8.4.5.9. Comisia de admitere a Municipiului București întocmește și afișează, până la data
de 31 iulie 2020, programarea candidaților pe zile și ore pentru ședința publică.
8.4.5.10.
Ședința publică, desfășurată on-line, pentru repartizarea candidaților
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 nu au
participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de
admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, se
desfășoară în intervalul 31 iulie-2 august 2020, candidații fiind repartizați în grupe
de câte 50, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Candidații se vor
prezenta la sediul unității de învățământ de proveniență pentru a participa la
ședința publică on-line, conducerea unității de învățământ asigurând
informarea/consilierea și prezența acestora, precum și participarea cu respectarea
prevederilor HG nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă, în conformitate
cu prevederile Legii 55/2020, în domeniul educației și cercetării. Fiecare unitate
de învățământ care are candidați din această categorie se va conecta în data și în
intervalele orare stabilite, folosind ID-ul și parola ședinței on-line pentru aplicația
Zoom, date ce vor fi comunicate, în timp util, de către comisia de admitere a
Municipiului București.
8.4.5.11.
Potrivit prevederilor Art. 2, alin. (121), după repartizarea candidaților
menționați la alin. (12) se repartizează absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut
evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I al
anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu modificările și completările ulterioare
aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 și O.M.E.C.
nr. 4532/15.06.2020.
8.4.5.12.
Conform prevederilor Art. 2, alin. (131), repartizarea absolvenților clasei a
VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de
admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu modificările
și completările ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, O.M.E.C. nr.
4317/21.05.2020 și O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020, se realizează de către comisia
județeană de admitere/a municipiului București, după repartizarea candidaților care au
susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor
V-VIII.
8.4.5.13.
Ședința publică, desfășurată on-line, pentru repartizarea absolvenților
clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională se desfășoară în data de 3 august
2020, candidații fiind repartizați în grupe de câte 50, în ordinea descrescătoare a
mediilor de absolvire a claselor V-VIII. Candidații se vor prezenta la sediul unității
de învățământ de proveniență pentru a participa la ședința publică on-line,
conducerea unității de învățământ asigurând informarea/consilierea și prezența
acestora, precum și participarea cu respectarea prevederilor HG nr. 394/2020
privind instituirea stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020, în
13
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domeniul educației și cercetării. Fiecare unitate de învățământ care are candidați
din această categorie se va conecta în data și în intervalele orare stabilite, folosind
ID-ul și parola ședinței on-line pentru aplicația Zoom, date ce vor fi comunicate, în
timp util, de către comisia de admitere a Municipiului București.
8.4.5.14.
Ședința publică, desfășurată on-line, pentru repartizarea candidaților
care au optat pentru locurile speciale pentru romi se desfășoară în data de 31 iulie
2020, candidații fiind repartizați în grupe de câte 50, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere, respectiv a mediilor de absolvire a claselor V-VIII, după caz.
Candidații se vor prezenta la sediul unității de învățământ de proveniență pentru a
participa la ședința publică on-line, conducerea unității de învățământ asigurând
informarea/consilierea și prezența acestora, precum și participarea cu respectarea
prevederilor HG nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă, în conformitate
cu prevederile Legii 55/2020, în domeniul educației și cercetării. Fiecare unitate
de învățământ care are candidați din această categorie se va conecta în data și în
intervalele orare stabilite, folosind ID-ul și parola ședinței on-line pentru aplicația
Zoom, date ce vor fi comunicate, în timp util, de către comisia de admitere a
Municipiului București.
8.4.5.15.
Ședința publică, desfășurată on-line, pentru repartizarea candidaților
care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES se desfășoară în data
de 31 iulie 2020, candidații fiind repartizați în grupe de câte 50, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere, respectiv a mediilor de absolvire a claselor
V-VIII, după caz. Candidații se vor prezenta la sediul unității de învățământ de
proveniență pentru a participa la ședința publică on-line, conducerea unității de
învățământ asigurând informarea/consilierea și prezența acestora, precum și
participarea cu respectarea prevederilor HG nr. 394/2020 privind instituirea stării
de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020, în domeniul educației și
cercetării. Fiecare unitate de învățământ care are candidați din această categorie
se va conecta în data și în intervalele orare stabilite, folosind ID-ul și parola
ședinței on-line pentru aplicația Zoom, date ce vor fi comunicate, în timp util, de
către comisia de admitere a Municipiului București.
8.4.5.16.
Ședința publică, desfășurată on-line, pentru repartizarea candidaților
care au optat pentru învățământul liceal și profesional special se desfășoară în
data de 3 august 2020, candidații fiind repartizați în grupe de câte 50, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere, respectiv a mediilor de absolvire a claselor
V-VIII, după caz. Candidații se vor prezenta la sediul unității de învățământ de
proveniență pentru a participa la ședința publică on-line, conducerea unității de
învățământ asigurând informarea/consilierea și prezența acestora, precum și
participarea cu respectarea prevederilor HG nr. 394/2020 privind instituirea stării
de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020, în domeniul educației și
cercetării. Fiecare unitate de învățământ care are candidați din această categorie
se va conecta în data și în intervalele orare stabilite, folosind ID-ul și parola
ședinței on-line pentru aplicația Zoom, date ce vor fi comunicate, în timp util, de
către comisia de admitere a Municipiului București.
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8.4.5.17.
Dacă, din diferite motive, candidații și absolvenții clasei a VIII-a care nu
au susținut evaluarea națională nu se pot prezenta în ședință publică on-line,
aceștia vor fi repartizați în baza opțiunilor exprimate în cererea de înscriere
pentru etapa a doua etapă de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2020.
8.4.5.18.
Lista cu repartizarea candidaților înscriși pentru admiterea în etapa a
doua de admitere în învățământul liceal de stat va fi afișată pe site-ul I.S.M.B.,
ismb.edu.ro, secțiunea ADMITERE, în data de 4 august 2020.
CALENDARUL ETAPEI A DOUA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
PENTRU CANDIDAȚII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ȘI PENTRU CEI DIN SERIILE
ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR
ANULUI ȘCOLAR 2020-2021
DATA
LIMITĂ/
PERIOADA
24 iulie 2020

27 iulie 2020

EVENIMENTUL

LOCUL UNDE SE
DESFĂȘOARĂ

Afișarea centrului de admitere, a programului de
depunere a documentelor pentru înscrierea în etapa a
doua de admitere în învățământul liceal, pentru anul
școlar 2020-2021, a situației locurilor rămase libere
pentru etapa a doua de admitere în învățământul liceal,
pentru anul școlar 2020-2021, inclusiv cele destinate
candidaților romi, precum și cele destinate candidaților
cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de
aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă ori maternă
Înscrierea candidaților pentru susținerea/echivalarea
probelor de aptitudini sau probelor de verificare a
cunoștințelor de limbă maternă
Înscrierea candidaților în vederea echivalării testului de
competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu
predare a unei limbi moderne de circulație internațională
în regim bilingv

Site-ul
ISMB
(ismb.edu.ro)
Unitățile de învățământ
preuniversitar

Centrele desemnate de
comisia de admitere a
Municipiului București
Unitatea de învățământ
gimnazial
din
care
provine candidatul

Centre/Liceul Teoretic
Ady Endre
28-29 iulie
Unitatea de învățământ
2020
Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de
gimnazial
din
care
a cunoștințelor de limbă modernă
provine candidatul
la
Primirea, la secretariatul unității de învățământ gimnazial Primirea
secretariatul
unității
de
de proveniență, a cererilor de înscriere (însoțite de
documentele prevăzute de prezenta procedură) ale învățământ gimnazial de
27-30 iulie
candidaților care au fost repartizați computerizat în proveniență, în baza
unei
programări
2020
prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele
realizate telefonic
de înscriere în termen și a candidaților care nu au Depunerea, de către
participat sau au participat la repartizarea computerizată unitatea de învățământ
în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au gimnazială
de
Verificarea cunoștințelor de limbă maternă, on-line
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fost repartizați computerizat, precum și ale absolvenților
clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională

proveniență, a dosarelor
tuturor candidaților la
Comisia de admitere a
Depunerea cererilor de înscriere (însoțite de documentele Municipiului București,
prevăzute de prezenta procedură) la centrul de admitere
în Colegiul Național
„Școala
Centrală”,
centrul de admitere
31 iulie
Ședința publică on-line pentru repartizarea candidaților Aplicația Zoom
care au optat pentru locurile speciale pentru romi
Ședința publică on-line pentru repartizarea candidaților
care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu
CES
31
iulie-2 Ședința publică on-line pentru repartizarea candidaților Aplicația Zoom
august
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 nu au participat
sau au participat la repartizarea computerizată în prima
etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost
repartizați computerizat
3
august Ședința publică on-line pentru repartizarea absolvenților Aplicația Zoom
2020
clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională
Ședința publică on-line pentru repartizarea candidaților
care au optat pentru pentru învățământul liceal și
profesional special
4
august Afișarea repartizării candidaților înscriși pentru
2020
admiterea în etapa a doua de admitere în învățământul
liceal de stat
5 – 6 august Depunerea dosarelor la unitățile de învățămâmt liceal la
2020
care au fost repartizați elevii

8.5.

Site-ul
(ismb.edu.ro)

ISMB

Unitățile de învățămâmt
liceal

DISPOZIŢII FINALE

8.5.1. Inspectoratul Școlar al Municipiului București asigură postarea pe site-ul propriu și
transmiterea prezentei proceduri tuturor unităților de învățământ preuniversitar care
școlarizează elevi în clasa a VIII-a.
8.5.2. Conducerile unităților de învățământ întreprind măsuri pentru informarea și consilierea
părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai candidaţilor care au fost
repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de
înscriere în termen şi ai candidaţilor care nu au participat sau au participat la
repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au
fost repartizaţi computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru
romi, învățământul liceal și profesional special sau locurile distinct alocate elevilor cu
CES, precum și ai absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, cu
privire la modalitățile prin care pot beneficia de prevederile prezentei proceduri, precum și cu
16
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privire la calendarul de desfășurare a etapei a doua de admitere în învățământul liceal, pentru
anul școlar 2020-2021. Informațiile vor fi afișate la avizierul fiecărei unități/instituții de
învățământ, precum și pe site-urile acestora.
8.5.3. Conducerile unităților de învățământ răspund de informarea/consilierea elevilor și a
părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali, cu privire la prevederile prezentei
proceduri, precum și de participarea acestora la ședințele publice on-line, cu respectarea
prevederilor HG nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă, în conformitate cu prevederile
Legii 55/2020, în domeniul educației și cercetării.
9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Nr.
crt.

4.
5.

Compartimentul (postul)/
acţiunea (operaţiunea)
0
Inspector școlar general adjunct
Comisia de admitere a municipiului
București
Comisia de monitorizare
Inspector Şcolar General
Comisia de admitere a municipiului
București
Unităţi de învăţământ
CMBRAE

7.

Informatizare

1.
2.
3.

I

II

III

1

2

3

IV

V

VI

VII

4

5

6

E
V
A
Ap.
Ap.
Ap.
Ah.
Pe pagina
web a ISMB
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NR._________/_____/___07.2020
CERERE DE ÎNSCRIERE
la etapa a II-a de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2020

Subsemnatul/a_______________________________________________________________________,
părintele/tutorele
legal
instituit/reprezentantul legal al elevului/elevei _____________________________________________________________,
absolvent/ă al/a clasei a VIII-a în anul școlar __________, la _____________________________________________________, având
CNP __________________________, domiciliat în __________________________ (județ), strada ___________________________ nr.
_____, Bloc _______, Scara _____, Etaj ______, Ap. _____, solicit repartizarea în clasa a IX-a - zi, pe locurile rămase
libere, a fiului meu/fiicei mele, deoarece acesta/aceasta se încadrează în următoarea situație:
□ repartizat computerizat, dar nu şi-a depus dosarul de înscriere în termen
□ nu a participat la repartizarea computerizată
□ a participat la repartizarea computerizată dar, din diferite motive, nu a fost repartizat computerizat
□ situaţie neîncheiată/corigent la sfârşitul clasei a VIII-a
□ alte situații_________________________________________________

□
Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile special alocate pentru elevii cu CES □
Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile din învățământul special □
Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile speciale pentru elevii de etnie rromă

Atașez următoarele documente:
□ copie după certificatul de naștere/cartea de identitate;
□ copie după adeverința cu media de admitere
□ copie după foaia matricolă cu media claselor V-VIII calculată;
□ copie după anexa la fișa de înscriere - cu nota/admis la probele de aptitudini/limba modernă/maternă
□ recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal
constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva
organizaţie, depusă la unitatea de învățământ gimnazial până la date de 16 iunie 2020, conform calendarului;
□ copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul Județean /al Municipiului București
de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
Optez pentru următoarele specializări, în ordine:
Nr.
crt.

Cod

Unitatea de învăţământ

Filiera/Profilul / Domeniul pregătirii de
bază/ Specializarea /
Calificarea profesională

1.
2.
3.
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Filiera/Profilul / Domeniul pregătirii de
bază/ Specializarea /
Calificarea profesională

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în
vederea soluționării cererii de înscriere a minorului.
● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învățământ,
în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul școlarizării.
●

Data:
Semnătura părinte/tutore legal/reprezentant legal________________
Semnătură elev/elevă_______________________
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8. CUPRINS
Numărul
componentei
în cadrul
procedurii
formalizate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi
aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei
procedurii formalizate
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
formalizate
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau,
după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii formalizate
Scopul procedurii formalizate
Domeniul de aplicare a procedurii formalizate
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile
activităţii procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi înprocedura
operaţională
Descrierea procedurii formalizate
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
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