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APROBAT 

Inspector Școlar General 

Prof. dr. Ada Alexandrina MACOVEI 

 

 

 

AVIZAT,                                                                                                                      AVIZAT, 

Inspector Școlar General Adjunct                                           Inspector Școlar General Adjunct, 

Prof. Maria Cristina BĂLĂUCĂ                                                    Prof. Ciprian MANOLACHE 

 

 

 

PROCEDURĂ 

privind repartizarea candidaților de etnie rromă și a candidaților cu CES, pe locurile speciale, în 

clasa a IX-a învățământ de stat profesional și dual pentru anul școlar 2022 - 2023 

 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1 (1) Prezenta procedură este elaborată conform prevederilor O.M.E. nr.5142/31.08.2021 

privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat și în 

învățământul profesional dual pentru anul școlar 2022 – 2023. 

(2) Scopul procedurii este de a pune la dispoziția comisiilor de înscriere din unitățile de 

învățământ gimnazial din județul Botoșani și comisiilor de admitere din unitățile de învățământ 

profesional și profesional dual un cadru procedural unitar pentru asigurarea condițiilor optime 

de desfășurare a etapelor de admitere, valabil în anul școlar 2022-2023. 

(3) Procedura se aplică de către comisia județeană de admitere, comisiile de înscriere din 

unitățile de învățământ din județul Botoșani care au în planul de școlarizare aprobate clase a 

VIII-a, precum și de comisiile de admitere din unitățile de învățământ care au în planul de 

școlarizare aprobat clase de nivel profesional și profesional dual. 
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I . DESCRIEREA PROCEDURII 

Secțiunea I – Înscrierea în clasa a IX-a învățământ profesional/dual – etapa I 

Art. 2 (1) Conducerile unităților de învățământ din județul Botoșani care au în planul de 

școlarizare aprobată clasa a VIII-a transmit, comisiei județene de admitere 

(fizica.cluj@gmail.com), până în data de 2 iunie 2022, fișierul în formatul xls care cuprinde 

sinteza elevilor cu CES și elevilor rromi din unitatea de învățământ. 

(2) Fișierul xls este însoțit de arhive individuale care conțin, în format scanat, cererea înregistrată 

la secretariatul unității însoțită de certificatul de orientare școlară (CJRAE), respectiv cererea 

înregistrată la secretariatul unității însoțită de recomandarea unei organizații rrome.  

(3) Documentele înregistrate vor respecta termenul din calendar: 8 aprilie 2022 pentru candidații 

cu CES și 27 mai 2022 pentru candidații de etnie rromă. 

 

Art. 3. Conducerile unităților de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-

a vor organiza și monitoriza activitatea profesorilor diriginți ai claselor a VIII-a, consilierilor și 

mediatorilor școlari (după caz), privind informarea și consilierea elevilor și 

părinților/susținătorilor legali ai acestora, referitor la înscrierea pe locurile distinct alocate 

elevilor cu CES și elevilor rromi: 

a) candidații cu CES, respectiv candidații aparținând etniei rromilor care doresc să se 

înscrie pe locurile speciale menționate în ghidul de admitere completează, în perioada 4 – 

5 iulie 2022, în unitatea de învățământ de proveniență fișa de înscriere pentru 

învățământul profesional și dual pe locurile speciale (CES/rromi); 

a.1) fișele de înscriere menționate mai sus se înregistrează la registratura 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani până în data de 6 iulie 2022 ora 15.00; 

înregistrarea cererilor poate fi realizată, după caz de mediatorul școlar sau de un 

reprezentant al unității de învățământ sau individual de părinte/susținător legal; 

a.2) candidații care au înregistrat fișele de înscriere la registratura Inspectoratului Școlar 

Județean Botoșani, vor fi repartizați în ședință publică, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere în data de  7 iulie 2022, începând cu ora 9.00 la Centrul Județean 

de Admitere - Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, Nr.89. 

b) candidații cu CES, respectiv candidații aparținând etniei rromilor care doresc să se 

înscrie la calificări pentru care se organizează probe de selecție/probe de admitere 

completează, în perioada 4 – 8 iulie 2022, în unitatea de învățământ de proveniență fișa 

de înscriere pentru învățământul profesional și dual pe care o înregistrează la 

secretariatul unității de învățământ profesional dual la care optează să se înscrie. 

b.1) candidații menționați mai sus vor susține, după caz, probele de 

selecție/preselecție/admitere conform calendarului stabilit de unitatea de învățământ 

profesional/dual și vor fi declarați admiși în situația în care promovează probele 

respective. 
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Art. 4 Candidații menționați în alin. a.2) se vor prezenta cu dosarele de înscriere la secretariatul 

unității de învățământ în care au fost repartizați începând cu data de 8 iulie 2022 dar nu mai 

târziu de 18 iulie 2022. Candidații care nu înregistrează dosarele cu actele necesare pentru 

înscriere până în data de mai sus, sunt declarați nerepartizați și vor participa la a doua etapă de 

admitere în învățământul profesional/dual, pe locurile rămase neocupate în prima etapă. 

 

Secțiunea II – Înscrierea în clasa a IX-a învățământ profesional/dual – etapa a II-a 

 

Art. 5. Conducerile unităților de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-

a vor organiza și monitoriza activitatea profesorilor diriginți ai claselor a VIII-a, consilierilor și 

mediatorilor școlari (după caz), privind informarea și consilierea elevilor și 

părinților/susținătorilor legali ai acestora, referitor la înscrierea în învățământul 

profesional/dual în etapa a II-a; 

 

Art.6.  În etapa a II-a de admitere vor fi repartizați candidați aparținând următoarelor categorii: 

- absolvenți ai clasei a VIII-a care au participat la examenul de Evaluare Națională și NU 

au completat fișe de înscriere în prima etapă de admitere; 

- absolvenți ai clasei a VIII-a care au participat la examenul de Evaluare Națională, au fost 

repartizați în prima etapă de admitere și NU au înregistrat la secretariatul unității de 

învățământ profesional/dual dosarul cu documentele necesare pentru înscriere; 

- absolvenți ai clasei a VIII-a care au participat la examenul de Evaluare Națională și au 

înregistrate, în termenul legal din metodologie, cereri pentru locurile speciale alocate 

candidaților rromi și cu CES.  

 

Art.7. Candidații care sunt corigenți  ori cu situația școlară neîncheiată nu pot participa la această 

etapă. 

 

Art. 8. Candidații numiți în art.7 completează, în unitatea de învățământ de proveniență, în 

perioada 26 – 28 iulie 2022 fișele de înscriere după cum urmează: 

a) candidații cu CES, respectiv candidații aparținând etniei rromilor care doresc să se 

înscrie pe locurile speciale menționate în ghidul de admitere înregistrează, până în data 

de 28 iulie 2022 ora 15.00, la registratura Inspectoratului Școlar Județean Botoșani fișa 

de înscriere pentru învățământul profesional și dual pe locurile speciale 

(CES/rromi); cererilor poate fi realizată, după caz de mediatorul școlar sau de un 

reprezentant al unității de învățământ sau individual de părinte/susținător legal; 

b) candidații cu CES, respectiv candidații aparținând etniei rromilor care optează pentru 

calificări la care se organizează probe de selecție/probe de admitere completează, în 

unitatea de învățământ de proveniență fișa de înscriere pentru învățământul 

profesional și dual pe care o înregistrează la secretariatul unității de învățământ 
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profesional dual la care optează să se înscrie. 

b.1) candidații menționați mai sus vor susține, după caz, probele de 

selecție/preselecție/admitere conform calendarului stabilit de unitatea de învățământ 

profesional/dual și vor fi declarați admiși în situația în care promovează probele 

respective. 

Art.9. Candidații menționați în alin. a) repartizați de comisia județeană de admitere se vor 

prezenta cu dosarele de înscriere la secretariatul unității de învățământ în care au fost repartizați 

începând cu data de 29 iulie 2022 dar nu mai târziu de 4 august 2022. Candidații care nu 

înregistrează dosarele cu actele necesare pentru înscriere până în data de mai sus, sunt declarați 

nerepartizați și vor participa la a treia etapă de admitere în învățământul profesional/dual, pe 

locurile rămase neocupate în a doua etapă. 

 

Secțiunea III – Înscrierea în clasa a IX-a învățământ profesional/dual – etapa a III-a 

Art. 10. Conducerile unităților de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a 

VIII-a vor organiza și monitoriza activitatea profesorilor diriginți ai claselor a VIII-a, 

consilierilor și mediatorilor școlari (după caz), privind informarea și consilierea elevilor și 

părinților/susținătorilor legali ai acestora, referitor la înscrierea în învățământul 

profesional/dual în etapa a III-a; 

 

Art.11. În etapa a III-a de admitere vor fi repartizați candidați nerepartizați numiți în art.6, 

precum și candidații care au promovat clasa a VIII-a dar nu s-au prezentat la examenul de 

Evaluare Națională, precum și candidații care au promovat examenul de corigență. 

 

Art.10 În perioada 4 – 7 august 2022 candidații nerepartizați completează în unitatea de 

învățământ de proveniență fișele de înscriere pentru învățământul profesional/dual și le 

înregistrează până în data de 7 august 2022 la registratura Inspectoratului Școlar Județean Cluj. 

  

Art. 11 Candidații cu CES, respectiv candidații aparținând etniei rromilor pot completa și în 

această etapă  fișa de înscriere pentru învățământul profesional/dual pentru locurile special 

alocate, în cazul în care acestea nu au fost ocupate în etapele anterioare. 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.12 Conducerile unităților de învățământ, profesorii diriginți, mediatorii școlari vor 

întreprinde măsuri pentru informarea și consilierea părinților/reprezentanților legali ai 

elevilor rromi și ai elevilor cu CES cu privire la modalitățile prin care pot beneficia de 

prevederile procedurii specifice în vederea înscrierii în procesul de admitere în clasa a IX-a an 

școlar 2022 – 2023. 
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Art. 13 (1) Cererile de înscriere și certificatele de orientare școlară și profesională pentru elevii 

cu CES, înregistrate/eliberate după data de 8 aprilie 2022 nu vor fi luate în considerare pentru 

admiterea pe locurile speciale distinct alocate acestor categorii de absolvenți. 

(2) Cererile de înscriere și recomandările de apartenență la etnia rromilor înregistrate/eliberate 

după data de 27 mai 2022 nu vor fi luate în considerare pentru admiterea pe locurile speciale 

distinct alocate acestor categorii de absolvenți. 

 

Art. 14 (1) Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES și pentru candidații rromi la 

calificările din învățământul profesional de stat la care se organizează preselecție și nici la 

calificările din oferta pentru învățământul profesional dual la care sunt prevăzute probe 

eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe 

locurile disponibile. 

(2) Locuri distincte la calificări din învățământul dual în unitățile de învățământ de masă 

destinate candidaților cu CES și candidaților de etnie rromă se pot aloca numai cu acordul scris 

al operatorilor economici parteneri ai unităților de învățământ. 

 

Întocmit 

Inspectori școlari, 

Petronia SCRIPCARIU 

Mihaela-Sorina BARBACARU 
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