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1. SCOP  

 Prezenta procedură stabilește modul de repartizare a absolvenților clasei a VIII-a 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 absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională în 
învățământul liceal de stat. 
 
2. DOMENIUL DE APLICARE 

Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor candidaților la admiterea în învățământul liceal 
de stat din seria curentă, precum și celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022, aflați în următoarele situații: 

 candidații care  au fost repartizați computerizat în primele două etape de admitere, dar nu și-
au depus/transmis dosarele de înscriere în termen; 

  candidații 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; 

  candidații care nu au susținut Evaluarea Națională. 

Dispozițiile prezentei proceduri se aplică atât părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților  

legali ai candidaților, cât și cadrelor didactice și directorilor unităților de învățământ care au atribuții 
privind admiterea în anul școlar 2021 – 2022 în învățământul liceal de stat, și anume: 

a) personalului din unitățile de învățământ de stat; 

b) membrilor Comisiei Județene de Admitere; 
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c) membrilor comisiilor de înscriere/admitere din unitățile de învățămînt; 

d) părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai candidaților care pot participa la 
etapa de admitere în învățământul liceal de stat, 9 – 13 august din anul școlar 2021 – 2022. 

 

3. ABREVIERI ŞI DEFINIŢII  

ISJ Galaţi – Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi 

CAJ – Comisia de Admitere Județeană  

 

4. DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ / TEMEIUL LEGAL 

 Legislație primară: 

 Legea educației naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările 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 date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor); 

 Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice. 

Legislație secundară: 

 Ordinul ministrului nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 PROCEDURA nr. 29334/27.05.2021 privind modalitatea de comunicare a rezultatelor 

candidaților care participă la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-

2022; 

 PROCEDURA nr. 29333/27.05.2021de admitere a candidaților pe locuri distinct alocate în 

învățământul liceal, profesional și dual de stat din unitățile de învățământ de masă, pentru 

integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din 

învățământul de masă și din învățământul special. 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE (ACTIVITĂȚI) 

Procedura se aplică în toate unitățile din învățământul preuniversitar din județul Galați cu 
nivel gimnazial și/sau liceal. 
 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL 
ȘCOLAR 2021-2022, 

 ETAPA 9 – 13 AUGUST 2021 
DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL RESPONSABIL 

9 august 2021 

 Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a 
celor destinate candidaților rromi, precum și a celor 
destinate candidaților cu CES; 

Notă: Candidații rromi și candidații cu CES își 
păstrează prioritatea pe locurile destinate, rămase libere 
după soluționarea situațiilor speciale.  

Comisia de 
Admitere 
Județeană 

9 - 10 august 2021  Completarea și depunerea, la nivelul unității școlare 
absolvite, a cererii de înscriere și a documentelor 
solicitate (conform Anexei 1), pe locurile rămase libere 
de către absolvenții clasei a VIII-a care: 
  au fost repartizați computerizat în primele 

etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis 
dosarele de înscriere în termen; 

 au participat la repartizarea computerizată în 
primele două etape de admitere, dar din 
diferite motive, nu au fost repartizați 
computerizat; 

 nu au participat la primele două etape ale 
repartizării computerizate; 

 nu au susținut evaluarea nțională. 
 

Notă: 
1) 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 29 aprilie 
2021, conform calendarului admiterii; 

2) În cazul candidaților care au optat pentru 
locurile distinct alocate elevilor cu CES, copia 
certificatului de orientare școlară și 

Unități școlare 
Părinți  
Elevi 
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6. RESPONSABILITĂŢI ÎN APLICAREA PROCEDURII 

6.1. Responsabilităţile Inspectorului Şcolar General  

 Supune spre aprobare în Consiliul de administraţie al ISJ Galaţi prezenta procedură. 

6.2. Responsabilităţile şi atribuţiile membrilor Comisiei de Admitere Județene: 

 Elaborează calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, 
etapa 9 – 13 august 2021  

 Analizează cererile de înscriere și realizează repartizarea candidaților. 

 Ordinea de  repartizare a elevilor va fi: 

 Elevii care au susținut examenul de evaluare națională vor fi repartizați în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere (calculată conform anexei 2, din Ordinul ministrului nr. 
5457/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 
anul şcolar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare), în baza opțiunilor făcute; 

 Elevii care nu au susținut susținut examenul de evaluare națională vor fi repartizați în ordinea 
descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII, după repartizarea elevilor care au 
susținut examenul de evaluare națională, în baza opțiunilor făcute, conform Ordinul 
ministrului nr. 5457/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 
de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare; 

 Candidații rromi și candidații cu CES își păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei 
categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale. 
 

 Anonimizează candidații:  

profesională, emis de Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) și 
depus la unitatea de învățîmânt până cel târziu 
în prima zi de curs din semestrului al II-lea al 
anului școlar 2020-2021. 

 
11 august 2021  Depunerea, de către fiecare unitate școlară, care are 

candidați,  la I.S.J. Galați, a cererilor de înscriere și a 
documentelor solicitate. 

Unități școlare 
Comisia de 
Admitere 
Județeană 

12 august 2021  Comisia de admitere județeană realizează repartizarea 
elevilor care candidează pe locurile distinct alocate 
candidaților de etnie rromă și a candidaților cu CES. 

Comisia de 
Admitere 
Județeană 

12-13 august 2021  Repartizarea candidaților din învățământul de masă pe 
locurile rămase libere.  

Comisia de 
Admitere 
Județeană 

13 august 2021  Afișarea listei candidaților repartizați, pe site-ul ISJ 
Galați 

Comisia de 
Admitere 
Județeană 
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 Pentru elevii care au participat la Evaluarea Națională se vor utiliza codurile individuale 
aferente candidaților; 

 Pentru elevii care nu au participat la Evaluarea Națională se va utiliza numărul de înregistrare 
al cererii depuse la unitatea de învățământ, prin care s-a solicitat înscrierea în vederea 
admiterii. 

 Comunică rezultatele pe site-ul ISJ Galați, școlii de proveniență și unității școlare unde a fost 
repartizat copilul (cu respectarea confidențialității și a prevederilor legale privind protecția 
datelor cu caracter personal).  Dosarul de înscriere va fi transmis unității școlare la care elevul 
a fost repartizat, de către părinți/reprezentant legal. Părintele/Reprezentantul legal al copilului 
va completa dosarul cu alte documente solicitate de către unitatea școlară liceală unde elevul a 
fost repartizat.  

 

6.3. Responsabilităţile membrilor Comisiei de Admitere Județene 

 Sprijină inspectorul școlar general adjunct în desfășurarea activității și în luarea deciziilor la 
nivelul CAJ. 

 Răspund cu promptitudine la solicitările ISJ Galați. 

 Își îndeplinesc cu corectitudine, responsabilitate și profesionalism sarcinile atribuite. 
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7. ANEXE 

 

 
ANEXA NR. 1 

 
NR.                      /                                           

CERERE DE ÎNSCRIERE 

la etapa din 9 – 13 august 2021 de admitere în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat 

 

 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: 

 a fost repartizat computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-a depus/transmis dosarul 
de înscriere în termen; 

 a fost repartizat computerizat în a doua etapă de admitere, dar nu și-a depus/transmis dosarul 
de înscriere în termen; 

 nu a participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere; 
 a participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite 

motive, nu a fost repartizat computerizat; 
 situație neîncheiată/corigent la sfârșitul clasei a VIII-a; 

 nu a susținut Evaluarea Națională; 

 alte situații                                                                                                    . 

 

Solicit admiterea pe locurile speciale pentru elevii de etnie rromă   . 

Solicit admiterea pe locurile speciale pentru elevii cu CES  . 

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 modern; 
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 recomandarea scrisă din partea  președintelui unei organizații civice, cultural sau politice a 
rromilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la atnia rromilor și nu faptul că fac 
parte din respectiva organizație, depusă la unitatea de învățământ până la data de 29 aprilie 2021, 
conform calendarului; 

3)  copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) și depus la unitatea de învățământ până cel 
târziu în prima zi de curs din semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021. 

 

 

Optez pentru următoarele specializări, în ordine: 

 

Nr. 
crt. 

Cod Unitatea de învățământ Filiera/profilul/Domeniul 
pregătirii de 

bază/Specializarea/Calificarea 
profesională 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 Sunt de accord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de 
învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului. 

 Sunt de accord 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 ____________________ 


