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Plan de măsuri pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal de stat,
profesional de stat și învățământul dual, pentru anul școlar 2021-2022
Stabilit în conformitate cu:
• Ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat în anul școlar
2021-2022 și Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat;
• Ordinul MENCȘ nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul
şcolar 2011-2012;
• Ordinul MEC nr. 5449/31.08.2020, privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de
stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022;
• Ordinul MENCȘ nr. 5068/31.08.2016, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat;
• Ordinul MENCȘ nr. 3556/29.03.2017 privind Metodologia cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual
pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor

a. Pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal de stat
Nr.
crt.

Perioada /
Termen limită

Activitatea

Responsabili

PREGĂTIREA ADMITERII

1.

2.

Crearea bazei de date la nivelul unității de învățământ, cuprinzând datele personale
ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din
România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind
elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.
Preluarea broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere

Director,
Năstasă Nadia-Alina
10 mai 2021

10 – 14 mai 2021

Diriginte,
Buzău Dorina
Secretar,
Sbera Helene-Crina
Director,

Preluarea listei cuprinzând centrele de înscriere, precum și școlile arondate fiecărui
centru

Năstasă Nadia-Alina
Diriginte,
Buzău Dorina

Afișarea la avizier și pe site-ul școlii a graficului ședințelor / acțiunilor de completare
a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a
Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul
școlar 2021-2022, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate
admiterii
3.

4.

5.

6.

1.

Ședințe / acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de
admitere și a planului de școlarizare, organizate în școală sau prin mijloace
electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință, on-line etc.)
Transmiterea către comisia de admitere județeană a bazei de date cuprinzând
mediile de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor
corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea
acestor informații în aplicația informatică centralizată
Completarea de către secretariatul școlii a fișelor de înscriere cu numele / codul
unității de învățământ, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu
mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională
din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația
informatică centralizată
Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a

17 mai – 11 iunie
2021
(conform graficului
elaborat de dirigintele
clasei a VIII-a)

16 iunie 2021

6 iulie 2021

6 iulie 2021

Director,
Năstasă Nadia-Alina
Diriginte,
Buzău Dorina
Director,
Năstasă Nadia-Alina
Secretar,
Sbera Helene-Crina
Director,
Năstasă Nadia-Alina
Secretar,
Sbera Helene-Crina
Director,
Năstasă Nadia-Alina

Diriginte,
Buzău Dorina
PROBELE DE APTITUDINI / PROBELE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ
Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții
Director,
care doresc să participe la probe de aptitudini
Năstasă Nadia-Alina
Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții
care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
Diriginte,
19 – 20 mai 2021
Buzău Dorina
Informarea elevilor asupra perioadei de înscriere pentru probele de aptitudini/ de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă (24-25 mai 2021) și a perioadei de
Secretar,
desfășurare a acestor probe (26-28 mai 2021)
Sbera Helene-Crina

Director,
Năstasă Nadia-Alina

Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au
fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini
2.

Eliberarea fișei de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării
la repartizarea computerizată, elevilor care nu au fost admiși la clasele pentru care
au susținut probe de aptitudini, precum și elevilor care au fost admiși dar care au
declarat, în scris, că renunță la locul obținut

6 – 7 iulie 2021

Diriginte,
Buzău Dorina

Secretar,
Sbera Helene-Crina
PRIMA ETAPĂ 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 2021-2022
Informarea elevilor și părinților asupra structurii acestei etape
1.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de
către părinții acestora, asistați de diriginte

8 – 14 iulie 2021

2.

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a
datelor din fișele de înscriere

8 – 14 iulie 2021

3.

Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de
calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea
fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se realizează utilizând aplicația
informatică centralizată

8 – 14 iulie 2021

4.

5.

Verificarea și semnalarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați
aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la
liceele la care susțin probele de aptitudini etc.
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul
liceal de stat
Afișarea în unitatea de învățământ a listei cu locurile neocupate în unitățile de
învățământ liceal de stat din județ

Director,
Năstasă Nadia-Alina
Diriginte,
Buzău Dorina
Director,
Năstasă Nadia-Alina
Secretar,
Sbera Helene-Crina
Director,
Năstasă Nadia-Alina
Diriginte,
Buzău Dorina
Secretar,
Sbera Helene-Crina

15 iulie 2021

Secretar,
Sbera Helene-Crina

16 iulie 2021

Director,
Năstasă Nadia-Alina
Diriginte,
Buzău Dorina

A DOUA ETAPĂ 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 2021-2022
Director,
Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului
Năstasă Nadia-Alina
probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
1.
21 iulie 2021
Diriginte,
Informarea elevilor și părinților asupra structurii acestei etape
Buzău Dorina
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost
Director,
repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus
Năstasă Nadia-Alina
2.
dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au 21 – 28 iulie 2021
Diriginte,
participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite
Buzău Dorina
motive, nu au fost repartizați computerizat
Director,
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși
Năstasă Nadia-Alina
la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini
3.
27 - 28 iulie 2021
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au susținut probe
Diriginte,
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
Buzău Dorina
Director,
Năstasă
Nadia-Alina
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a
4.
21 – 28 iulie 2021
datelor din fișele de înscriere
Secretar,
Sbera Helene-Crina
Director,
Năstasă
Nadia-Alina
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de
5.

6.

7.

calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea
fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația
informatică centralizată

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean și la Centrul
național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor
specifice, în aplicația informatică centralizată
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a
admiterii în învățământul liceal de stat
Afișarea în școală a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de
stat din județ

21 – 28 iulie 2021

Diriginte,
Buzău Dorina

Secretar,
Sbera Helene-Crina

29 iulie 2021

Director,
Năstasă Nadia-Alina
Diriginte,
Buzău Dorina

8.

9.

Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat
în primele două etape 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 din primele două etape de admitere, dar, din diferite
motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au
participat la primele două etape ale repartizării computerizate și a absolvenților
clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
Afișarea rezultatelor repartizării

2 – 6 august 2021

9 august 2021

Director,
Năstasă Nadia-Alina
Secretar,
Sbera Helene-Crina
Director,
Năstasă Nadia-Alina
Diriginte,
Buzău Dorina

b. Pregătirea și organizarea admiterii în învățământul profesional de stat și învățământul dual
Nr.
crt.

Activitatea

Perioada /
Termen limită

PREGĂTIREA ADMITERII
Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate,
concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, la sediul unităţii de
învăţământ

1.

2.

Afişarea ofertei educaţionale aprobate pentru învăţământul dual, concretizată în
domenii de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor
economici parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, la
sediul unităţii de învăţământ
Crearea bazei de date cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în
Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea
şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care
aceştia sunt asociaţi
Preluarea broşurilor cuprinzând informaţiile privind admiterea în învăţământul
liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar
2021-2022
Afişarea în unitatea de învăţământ şi pe site-ul acesteia, a graficului şedinţelor de
informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional,

Responsabili

Director,
Năstasă Nadia-Alina
10 mai 2021

Diriginte,
Buzău Dorina
Secretar,
Sbera Helene-Crina

10-14 mai 2021

Director,
Năstasă Nadia-Alina
Diriginte,
Buzău Dorina

1.

2.

3.

4.

inclusiv în învăţământul dual, a metodologiei şi a calendarului admiterii, a modului
de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi
învăţământul dual de stat, precum şi o adresă de e-mail şi un număr de telefon
dedicate admiterii
INFORMAREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA DE CONTINUARE A STUDIILOR
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
Primirea de la ISJ de informări despre posibilitatea continuării studiilor de către
absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul dual, dar şi în învăţământul profesional
Director,
de stat, prin prezentarea următoarelor:
Năstasă Nadia-Alina
15-19 februarie
- aspecte specifice privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual;
2021
Diriginte,
- calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual;
Buzău
Dorina
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului dual, dar şi după
finalizarea învăţământului profesional de stat.
Participarea elevilor la acţiunea "Săptămâna meseriilor", organizată de unităţi de
învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, inclusiv
dual, în anul şcolar 2021-2022, inclusiv în on-line, în vederea informării privind:
-promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi, în special, a modului
Director,
de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, inclusiv dual;
Năstasă
Nadia-Alina
22 februarie-26
- condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul dual şi profesional şi
martie 2021
Diriginte,
beneficiile acestor forme de pregătire;
Buzău
Dorina
- consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la
oportunitatea continuării studiilor în învăţământul dual şi profesional de stat;
- oferta de şcolarizare pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul profesional,
condiţii de admitere
Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a
VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor
pentru carieră şi pe continuarea pregătirii prin învăţământul profesional de stat, cu
1 martie-14 mai
Diriginte,
evidenţierea oportunităţilor oferite de învăţământul dual. Activităţile de orientare şi
2021
Buzău Dorina
consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de
resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor
în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual
Director,
Şedinţe/Acţiuni de instruire organizate față în față sau prin mijloace electronice de
17 mai-11 iunie
Năstasă Nadia-Alina
comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.) cu elevii de clasa a VIII-a şi
2021
părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a
Diriginte,
procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la
Buzău Dorina

învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual, şi a modului de
completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi
învăţământul dual de stat.
5.

1.

2.

1.

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei
elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin
completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată

(conform graficului
elaborat de dirigintele
clasei a VIII-a)

16 iunie 2021

Director,
Năstasă Nadia-Alina

Secretar,
Sbera Helene-Crina
ÎNSCRIEREA ŞI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT / ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

ETAPA I DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT / ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
Secretariatul unităţii de învăţământ completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/
reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi
Director,
dual de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIIINăstasă Nadia-Alina
a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din
5-8 iulie 2021
clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată
Secretar,
Sbera Helene-Crina
Eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat, pentru
candidaţii care solicită aceasta
Director,
Năstasă Nadia-Alina
Afişarea listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul
22 iulie 2021
profesional de stat din judeţ, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual
Secretar,
Sbera Helene-Crina
ETAPA A II-A DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT / ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
Director,
Eliberarea fişelor de înscriere pentru învăţământul profesional şi dual de stat pentru
Năstasă Nadia-Alina
candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în
22-26 iulie 2021
Secretar,
învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual
Sbera Helene-Crina
Director,
prof. Nadia-Alina Năstasă

