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Extras din Procedura operațională PO. 02.19 privind etapa a II-a de admitere în 

învățământul liceal/profesional/dual 

 

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                                                                 

 

A. Pot participa candidați din seria curentă, precum și cei din serii anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021: 

- 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  

- candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au 

depus dosarele de înscriere în termen 

- absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională  

- candidații din seriile anterioare, care nu  împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului școlar 2020-2021 și care nu au participat la procesul admiterii în anii anteriori 

* Absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare care au participat la procesul de admitere în anii 

precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau 

profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se 

transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de 

învăţământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, 

nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021. 

Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

                               

B. Derularea repartizării: 

b.1) Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a celor 

destinate candidaţilor romi/candidaților cu CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de 

aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă. 

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, candidaţii rromi/candidații cu CES îşi păstrează prioritatea pe 

locurile distincte, care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale    

Conform adresei MEC nr. 32276/21.07.2020 ”în etapa a doua de admitere, din perioada 

30 iulie – 3 august, repartizarea candidaților se va realiza în limita numărului maxim de 30 

de elevi la clasă, cu respectarea, în toate cazurile, a criteriului referitor  la media de 
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admitere, precum și a priorității pentru candidații romi și candidații cu cerințe educaționale 

speciale.” 

                                 

b.2) Completarea fișei de înscriere cu opțiunile candidaţilor – unitatea de învățământ 

eliberează o singură fișă/elev (fie pentru liceu, fie pentru învățământ profesional/dual) 

Fișele de înscriere cu opțiunile completate de de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către 

părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a (ANEXĂ la prezenta procedură) se depun la 

unitățile de învățământ de proveniență. Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare 

nedorită! 

Fișele de înscriere se centralizează la nivel de școală și se depun la secretariatul ISJ BN, de 

un membru al comisiei de admitere din școală. 

 

b.3) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la punctul A) din prezenta procedură 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 se realizează de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, 

în şedinţă publică online, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform 

pct. I al anexei nr. 2 la ORDIN  Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu 

completările și modifcările ulterioare. 

Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională se repartizează după 

candidații care au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire 

a claselor V – VIII. 

Ordinea repartizării din ședința publică: 

- Candidați cu Evaluare Națională ( 1. Candidați cu CES, 2. Candidați romi, 3. Candidați 

care nu au fost repartizați, care nu și-au depus dosarul, care nu au participat la etapa I) 

- Candidați fără Evaluare Națională (1. Candidați cu CES, 2. Candidați romi, 3. 

Absolvenți clasa a VIII-a) 

La ședința publică online se poate participa din unitatea școlară de proveniență. 

 

b.4) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai 

înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile 

anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 de 

înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană 

de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi pe locurile rămase libere, în 

intervalul 24 august 2020 - până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, 

iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V – VIII. 
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C. Aspecte specifice 

 c.1) Probele de aptitudini 

(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2020 - 2021 în liceele 

vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura 

probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3, la ORDIN  

Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu completările și modifcările ulterioare. 

(2) La profilurile artistic, sportiv, teologic şi pentru specializarea filologie de la liceul 

Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere 

pentru aceşti candidaţi se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2, la ORDIN  Nr. 

4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu completările și modifcările ulterioare. 

(3) La profilul sportiv înscrierea elevilor este condiționată existența avizului medical 

(eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere) și de existența unui document care 

să ateste că elevul practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (carnet de 

legitimare sportivă/adeverință de la clubul sportiv/adeverință de la școală că a participat, în unul 

din ultimii doi ani școlari la etape județene sau naționale ale competițiilor organizate în cadrul 

ONSS/OG și/sau Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se 

constituie clasa. 

 

c.2) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în 

gimnaziu în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 2020 - 2021 în liceele care 

organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale se organizează în conformitate cu 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, 

pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 

2020 - 2021 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, 

prevăzută la pct. I din anexa nr. 4, la ORDIN  Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021, 

cu completările și modifcările ulterioare și a Procedurii ISJ BN nr. 2856/27.05.2020. 

 

 c.3) Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi 

Candidații care optează pentru locurile speciale pentru romi, depun odată cu cererea de 

înscriere/fișei de înscriere și recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromilor. Răspunderea 

pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, 

potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi 

părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la 

etnia rromilor 

* Orice recomandare depusă ulterior nu va mai fi luată în considerare!      

 

c.4) Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES   

Cererea de înscriere/fișa de înscriere pe locurile distinct alocate pentru integrarea individuală a 
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elevilor cu CES în învățământul de masă trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului de 

orientare școlară și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe 

educaționale speciale a elevului. Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul 

document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr. 5574/2011, cu 

modificările și completările ulterioare și trebuie să fi fost emis până cel târziu la începutul 

semestrului al II-lea din anul școlar în curs. Documentele obținute ulterior perioadei menționate 

și/sau eliberate de alte instituții decât CJRAE/CMBRAE nu vor fi luate în considerare la admiterea 

pe locurile alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă. 

 

 

D. Calendarul etapei a doua de admitere    

24 iulie 2020 -  Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a 

celor destinate candidaţilor romi, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau 

de verificare a cunoştinţelor de limbă    modernă ori maternă.  

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, candidaţii rromi/elevi cu CES îşi păstrează prioritatea pe 

locurile destinate candidaţilor rromi care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale. 

 

27 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare 

a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 

28-29 iulie 2020 - Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă  

 

29 iulie 2020 – Validarea de către comisia județeană de admitere a listei candidaților 

admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini/de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă/maternă și comunicarea rezultatelor.  

Candidații care nu au fost admiși la liceele/clasele din învățământul vocațional și doresc să 

participe la etapa a doua de admitere, completează fișe fie pentru liceu, fie pentru învățământ 

profesional/dual. 

 

24-30 iulie 2020 - Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi 

computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi 

a 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, precum şi a absolvenţilor 

clasei a VIII-a care nu au     susţinut evaluarea naţională.  

Cererile se depun la unitățile de învățământ de proveniență, prin completarea opţiunilor în 

fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de 

diriginţii claselor a VIII-a. 

 

30 iulie 2020 – unitățile de învățământ transmit ISJ BN fișele de înscriere completate. 
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3 august, ora 10 – repartizarea candidaților în ședință publică online – elevii, care doresc, 

pot participa la ședință din unitatea de învățământ de proveniență 

 

3 august – afișarea rezultatelor admiterii.  

Rezultatul repartizării candidaților va fi afișat anonimizat, astfel: 

- Pentru candidații care au fost înscriși la Evaluarea Națională codul candidatului rămâne 

neschimbat.  

- Pentru ceilalți candidați codul este format din cod județ + cod școală de proveniență + 

număr de înregistrare fișă de opțiuni (exemplu: BN1562345) 

 

4 august 2020 - Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării 

prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată  

 

24 august – până la începerea anului școlar – repartizarea pe locurile rămase libere a 

celor care nu s-au înscris sau nu au participat la etapele anterioare de admitere 
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Etapa a II-a de admitere în ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT / Etapa a II-a de 

admitere în ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL                                                  

 

A. Etapa a II-a de desfășoară conform OMEN  Nr. 5087/2019 din 30 august 2019 privind 

organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în 

învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021 și a calendarului aprobat prin OMEC nr. 

4617/2020 din 22 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii 

în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021 

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de 

către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ 

care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de 

foile matricole. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la 

unităţile de învăţământ pentru care optează. 

 

Calendar: 

 24-30 iulie 2020 – încrierea candidaților 

 30 iulie 2020 – afișarea listei candidaților înscriși 

31 iulie 2020 – calcularea mediilor de admitere și transmiterea la ISJ BN, pentru validare a 

listei candidaților admiși 

3-4 august 2020 – depunerea dosarelor de înscriere la unitățile unde au fost declarați 

admiși 

4 august 2020 – transmiterea către comisia județeană a listelor finale cu candidații 

înmatriculați și a situației locurilor neocupate 

24 august – până la începerea anului școlar – repartizarea pe locurile rămase libere a 

celor care nu s-au înscris sau nu au participat la etapele anterioare de admitere 

 

 

B. Repartizarea candidaților care optează pentru locurile speciale pentru romi / pe locurile 

distinct alocate pentru integrarea individuală a elevilor cu CES se face de către comisia 

județeană de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor (31 iulie)  

 

Candidații depun la școală de proveniență cererea și documentele doveditoare, iar 

școala transmite comisiei județene fișa completată cu opțiuni. 

Termen: 30 iulie 2020 

 

31 iulie 2020  - afișarea rezultatelor admiterii.  

Rezultatul repartizării candidaților va fi afișat anonimizat, astfel: 

- Pentru candidații care au fost înscriși la Evaluarea Națională codul candidatului rămâne 

neschimbat.  

- Pentru ceilalți candidați codul este format din cod județ + cod școală de proveniență + 

număr de înregistrare fișă de opțiuni (exemplu: BN1562345) 
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b.1) Candidații care optează pentru locurile speciale pentru romi, depun odată cu cererea de 

înscriere și recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromilor. Răspunderea pentru 

autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, potrivit 

statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi 

părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la 

etnia rromilor. * Orice recomandare depusă ulterior nu va mai fi luată în considerare! 

 

b.2) Cererea de înscriere pe locurile distinct alocate pentru integrarea individuală a elevilor cu 

CES în învățământul de masă trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului de orientare școlară 

și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale 

a elevului. Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, 

conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr. 5574/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și trebuie să fi fost emis până cel târziu la începutul semestrului al II-lea din anul școlar 

în curs. Documentele obținute ulterior perioadei menționate și/sau eliberate de alte instituții decât 

CJRAE/CMBRAE nu vor fi luate în considerare la admiterea pe locurile alocate candidaților cu 

CES în unitățile de învățământ de masă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.  
Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani datele cu caracter personal prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte                                                    Candidat                                                                    Părinte/Tutore 

Notă la proba de 
limbă modernă:      
 

 

 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

 

1 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI  CERCETĂRII     Nr. înreg.________  /_______- 2020        
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat – ETAPA A II-A 
 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii :            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L    L      A   A   A   A 
    

 Numele :                                                               Init. tată:     Prenumele: 

 

    

Cod judeţ +cod şcoală                                                                                                                                                                    
de provenienţă:                                                  Denumire: ____________________________________________________     

Media claselor V – VIII:                                           ,                 

Notă evaluare naţională limba română:                  ,    

Notă evaluare naţională matematică:                  ,  ,                       

Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă: ___________________________________________________________ 

Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI:  

Solicit înscrierea în vederea participării la admitere pe LOCURILE DISTINCTE PENTRU CANDITAȚII  cu CES  

Optez pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională  
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă:                             

Media generală obţinută la evaluarea                                      Media de admitere stabilită în baza mediei  
naţională luând în calcul nota de                              ,               claselor V-VIII şi media generală obţinută la              , 
la limba şi literatura română şi matematică:                             evaluarea naţională luând în calcul nota la                                         
                                                                                                  limba şi literatura română şi matematică:            
Notă evaluare naţională limba                                                   
şi literatura maternă:                                                 ,                                                     

Media generală obţinută la evaluarea                                       Media de admitere stabilită în baza mediei  
naţională luând în calcul nota la  limba                     ,   ,           claselor V-VIII şi media generală obţinută                 , 
şi literatura română, matematică şi                                           la evaluarea naţională luând în calcul nota 
limba şi literatura maternă:                                                        la limba şi literatura română, matematică şi 
                            limba şi literatura maternă:                                                                                                                                         

 
                                   Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:           , 
 
 

                                 Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:       ,              

 

Notă la proba de 
limbă modernă:      
 

    Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota: ,          , 

 

                           N r .  t o t a l  d e  o p ţ i u n i :      

O P Ţ I U N I :                                        

 

    1. 
 

        2. 
 

        3. 
 

        4. 
 

        5. 
 

        6. 
 

        7. 
 

 

    8. 
 

        9. 
 

      10. 
 

      11. 
 

      12. 
 

      13. 
 

      14. 
 

 

  15. 
 

      16. 
 

      17. 
 

      18. 
 

      19. 
 

      20. 
 

      21. 
 

 

  22. 
 

      23. 
 

      24. 
 

      25. 
 

      26. 
 

      27. 
 

      28. 
 

 

 

OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului. 
                  2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare, conform modelului 
                                                   (de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123                                   1   2    3 

       L. S.  
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http://www.edu.ro/


Unitatea = Unitatea la care a susţinut proba 

L. S. 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI  CERCETĂRII                      Nr. înreg.______  /______- 2020  

       
ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR  2020-2021, ETAPA A II-A 

pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L    L      A   A   A  A 
    

 Numele :                                                               Init. tată:   Prenumele: 

 

                                                                                                                                                                     
 

Cod judeţ:                Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

 

Proba de limbă maternă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba:_____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea:________________________________________ 

Proba de limbă modernă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba: _____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 

Limba:_______________ Nota:             ,                                         Limba: _____________Nota:            ,   

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 
 

Proba de aptitudini: 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 
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Locuri CES: Locuri RROMI:


