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PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind repartizarea în a doua etapă de admitere în învățământul liceal a candidaților din seria curentă, 

precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

școlar 2022-2023 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a 

reviziei în cadrul procedurii 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele și prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1.1 

Elaborat Prof. Juglan Irina 

Prof. Alina Badea 

Prof. Irina Telișcă 

Prof. Sebastian Mihalache 

Prof. Scripcariu Petronia 

Prof. Barbacaru Mihaela 

Inspectori școlari 

30.06.2022 

 

1.2 
Verificat Prof. Cristina Bălăucă Inspector Școlar General 

Adjunct 

30.06.2022  

1.3 
Avizat Prof. Ciprian Manolache Inspector Școlar General 

Adjunct/ Președinte SCIM 

30.06.2022  

1.4 
Aprobat Prof. Bogdan Gheorghe 

Suruciuc 

Inspector Școlar General 30.06.2022  

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii 

 Ediţia sau, după caz, revizia în 

prevederile ediţiei sau 

reviziei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea reviziei Data la care se 

aplică 

1 2 3 4 

2.1 Ediţia I - O.M.E. nr. 5150/2021 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de 

stat pentru anul şcolar 2022-2023, cu modificările 

și completările ulterioare 

25.07.2022 

 

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

ediţiei procedurii de sistem privind implementarea activităţilor în caz de forţă majoră 

Nr. crt. 
Scopul 

difuzării 
Compartiment Funcţia Nume şi prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

3.1 
Informare 

aplicare 

Inspectori  şcolari ISJ 

Botoșani/ Unităţi  de 

învăţământ 

  30.06.2022 
Transmisă 

electronic 

3.2 
Înregistrare 

evidenţă 

Secretariat 

 
Secretar 

Prof. Irina 

Telișcă 
30.06.2022  
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3.3 Arhivare SCMI Secretar 
Prof. Irina 

Telișcă 
30.06.2022  

4. Scopul procedurii 

4.1. Scopul prezentei proceduri stabilește modul de repartizare a candidaților în a doua etapă de 

admitere în învăţământul liceal de stat, an şcolar 2022-2023. 

4.2. Procedura stabileşte modul de realizare a activităţilor specifice repartizării 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, 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 unitățile de învățământ de masă și precum și a absolvenților clasei a VIII-a care 

nu au susținut evaluarea națională. 

 

5. Domeniul de aplicare 

5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică candidaților care au fost repartizați computerizat în prima 

etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, candidaților care au fost 

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

verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, 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 unitățile de învățământ de masă, 

precum și absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 

5.2. Prevederile prezentei proceduri se aplică atât părinților, cât și cadrelor didactice și directorilor 

unităților de învățământ care au atribuții cu admiterea în anul școlar 2022-2023 în învățământul liceal. 

 

6. Legislaţie 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare; 

 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 adte și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 Ordinul M.E.N. Nr.5447/2020 privind regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul MECTS nr.5573 / 2011 privind Regulamentul de Organizare și  Funcționare a 

Învățământului Special și Special Integrat; 

 O.M.E. nr. 5150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de 

stat pentru anul şcolar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare. 

 Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Națioanle, nr. 

4802/31.08.2010. 
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 Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a 

orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în 

vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. 

 

7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1 Definiţii 

Procedură operaţională - 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 procesual. 

Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, 

aprobate şi difuzate. 

Revizia în cadrul unei proceduri - acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai 

multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate. 

Competenţe - ansambluri integrative de cunoştinţe, deprinderi, motivaţii şi atitudini care mijlocesc 

comportamentul profesional şi garantează acţiunea expertă în domenii şi în contexte specifice de 

activitate pentru profesia didactică. 

7.2 Abrevieri ale termenilor 

PO – procedură  operaţională 

PG – procedură generală 

SR – standard român 

ISJ BT – Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

 

8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1 Generalități 

      Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor persoanelor care au atribuții privind 

repartizarea 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, 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 unitățile de învățământ de masă și a 

absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 

8.2 Mod de lucru   

8.2.1. Afișarea locurilor rămase libere pentru etapa a doua în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2022-2023 în data de 25 iulie 2022. 

Locurile rămase libere pentru repartizarea candidaților în etapa a doua de admitere în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023 se afișează în data de 25.07.2022 pe site-ul ISJ 

BT și sunt transmise unităților de învățământ pentru a fi aduse la cunoștință beneficiarilor direcți și 

indirecți.Vor fi utilizate pentru repartizarea candidaților în etapa a doua în învăţământul liceal de stat 

toate locurile rămase libere, inclusiv locurile special alocate candidaților rromi și cu CES. 
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8.2.2. Înscrierea pe locurile rămase libere pentru repartizarea candidaților în etapa a 

doua de admitere  în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023 

Cererea de înscriere (anexa 1) a candidaților pentru etapa a doua de admitere se depune la 

unitatea de învățământ de proveniență în perioada 01-03.08.2022. Codurile specializărilor se găsesc 

în Broşura-Admitere 2022. Datele privind situaţia şcolară a elevilor vor fi completate şi asumate de către 

unitatea de învăţământ. 

Depunerea cererilor de înscriere la unitatea de învățământ de proveniență se realizează pe baza 

unei programări pe zile și ore a tuturor elevilor. Cererile pot fi trimise și electronic, pe emailul unității 

de învățământ, scanate.  

Unitățile de învățământ de proveniență completează anexa 2 (macheta elevi înscrişi pentru 

etapa a doua de admitere în învăţământul liceal de stat) şi transmit către Comisia Județeană de 

Admitere, formatul editabil (excel) şi scanat în format pdf, cu adresă de înaintare, în data de 3 august 

2022. Conducerile unităților de învățământ răspund de completarea datelor din anexa 2. 

8.2.3. Repartizarea candidaţilor în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2022-2023 

Repartizarea 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 unitățile de învățământ de masă și a 

absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională se va realiza în etapa a doua de 

admitere de către Comisia de admitere județeană cu respectarea criteriului referitor la media de 

admitere, fără a depăşi numărul maxim de elevi pe clasă. 

În etapa a doua de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023 pentru 

candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, candidaţii rromi şi candidaţii care optează pentru 

locurile distinct alocate elevilor cu CES, îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaţilor 

rromi/alocate distict elevilor cu CES care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale. 

 Repartizarea se realizează astfel: 

I. Repartizarea elevilor în ordinea descrescătoare a  mediei  de admitere  

II. Repartizarea elevilor în ordinea descrescătoare a  mediei de absolvire a claselor V-VIII 

* Pentru absolvenţii care au studiat în străinătate şi care doresc să se înscrie în România în clasa a IX-a şi  nu au 

participat la Evaluarea Naţională,  la media generală de absolvire se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii 

de studiu parcurşi în România; 

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați conform 

prevederilor art. 5 alin (2),(4) din anexa I la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, folosind în ordine 

următoarele criterii: 
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 

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

c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; 

d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale 
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e) nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de 

verificare a cunoştinţelor de limba maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de 

învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. 

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea 

exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile 

menţionate la punctele a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la 

opţiunea solicitată. 

 8.3.Dispozitii finale 

 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani asigură postarea pe site-ul propriu și transmiterea 

prezentei proceduri tuturor unităților de învățământ din județul Botoșani. 

 Conducerile unităților de învățământ întreprind măsuri pentru informarea 

părinților/reprezentanților legali ai elevilor cu privire la modalitățile prin care pot beneficia de 

prevederile prezentei proceduri. 

 Conducerile unităților de învățământ răspund de informarea părinților/reprezentanților legali cu 

privire la prevederile prezentei proceduri. 

 

9. Anexă 

Cod 

formular 

Denumire formular Nr. pagini Durata păstrării 

Anexa 1 Cerere de înscriere 2 Unitatea de învăţământ 

Anexa 2 Macheta elevi înscrişi pentru repartizare în 

etapa a doua de admiterea în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023 

2 Comisia Judeteana de 

Admitere 

 

10. Cuprins 

Numărul componentei 

în cadrul procedurii 
Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul procedurii 
1 

2. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul procedurii 
1 

3. 

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau 

după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii de sistem privind 

implementarea activităţilor în caz de forţă majoră 

1 

4. Scopul  procedurii 2 

5. Domeniul de aplicare 2 

6. Legislaţie 2 

7. 
Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională 
3 

8. Descrierea procedurii 3 

9. Anexa 5 

10. Cuprins 5 
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