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ŞCOLAR AL 

EULUI 

O 9 JUN ZOZI 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
privind repartizarea candidaţilor de etnie rromă şi a 
candidaţilor cu cerinţe educaţionale speciale {CES) 

proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul 
special, pe locurile distinct alocate în învăţământul 

rofesional de stat din unităţile de învăţământ de .„ ... :.a 

Cod - P.0.- 01-/ft 
roceduri 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Ediţia: 1 
Nr. de ex.: 4 
Revizia: 
Nr. de ex.: 

Pa ina din 
Exemplar nr.: 1 

privind repartizarea candidaţilor de etnie rromă şi a candidaţilor cu cerinţe educaţionale 
speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, pe locurile 
distinct alocate în învăţământul profesional de stat din unităţile de învăţământ de masă 

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

cadrul ediţiei procedurii formalizate. 

Nr. Elemente privind Numele şi premunele Functia Data Sem natura 

crt. responsabilii / 
operatiunea 

1. 2. 3. 4. 

1.1. PROF. TEODORA 
MICLEA 

Inspector şcolar 
Elaborat 

PROF. DOINA ŢECU 
Inspector şcolar 

1.2 PROF. GHIŢĂ-PETRE Inspector şcolar 
Verificat 

CRISTINA general adjunct 

Inspector şcolar 
1.3. 

Aprobat PROF STOICA ADRIANA 
general 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii formalizate 
Nr. Editia /revizia în Componenta Modalitatea de 

crt. cadrul editiei revizuită revizuire 

1. 2. 3. 

2.1. Editia I 

2.2. Revizia 

prevederile ediţiei i revizuirii 

editiei 

4. 

5. 

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

Nr. Scopul Ex. Compartiment Functia Nume şi prenume Data Semn. 

crt. difuzarii Nr. primirii 
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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1 
privind repartizarea candidaţilor de etnie rromă şi a Nr. de ex.: 4 

INSPECTORATUL candidaţi lor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) Revizia: 
ŞCOLAR AL proveniţi din învăţământul de masă ş i din învăţământul Nr. de ex.: I 
JUDEŢULUI special, pe locurile distinct alocate în învăţământul 11 

I I ILFOV profesional de stat din unităţile de învăţământ de masă -
~_,, ;;., ""' ... -........... 

Cod - P.0.- eţgi~4fo.~ "\ 
Nr. înre2istrare re2istru proceduri I 1t~fapl.~r-.~r':~ ~ 

--• r /~ \: "~\ ţ1ţ I 

1. 2. 3. 4. 5. \ 
' 

') 

~~ 6._ ,_,) ~°' r.r. 
3.1. Aprobare 1 Conducere 1SG ADRIANA STOICA t'(. (< ·~CO\..t-' 

• ·.~ J"~ ~ 
~IJ.~ 
~ ..... -- v; '.J 3.2. Verificare 1 Conducere ISGA PETRE-GHIŢĂ 

Conducerea unităţilor de învăţământ 

3.3. Aplicare 2 
Difuzare 

-
Comisia de admitere din cadrul ISJ Ilfov 

electronică 

3.4. Informare 2 Postare pe site-ul 

ISJ 

3.5. 
Înregistrare/ 

8 Secretariat Secretar CORINA TUDOR 
arhivare 

4. Scopul procedurii formalizate 
Scopul prezentei proceduri este acela de a stabili modul de organizare şi desfăşurare a repartizarii 
candidaţilor de etnie rromă şi a candidaţilor cu cerinţe educaţionale_speciale (CES) proveniţi din 
învăţământul de masă şi din învăţământul special, pe locurile distinct alocate în învăţământul 
profesional de stat din unităţile de învăţământ de masă 

Prezenta procedură: 

• reglementează modalitatea de repartizare a candidaţilor de etnie rromă şi a candidaţilor cu 
cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de m;i <:~ si din învăţământul 
special, pe locurile distinct alocate în învăţământul profesional de stat din unităţile de învăţământ 

de masă. 
• detaliază dispoziţiile generale ale Ordinului nr. 3775/2021 pentru modificarea Ordinului 

ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449 /2020 privind organizarea, desfăşurarea şi 

calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru 

anul şcolar 2021-2022 

• asigură existenţa documentaţiei necesare derulării activităţii; 
• asigură derularea activităţii procedurate, în conformitate cu normele legale în materie; 
• sprijină auditul/alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager în 

exercitarea procesului decizional 

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 

Prezenta procedură se adresează: candidaţilor rromi şi a celor cu CES din seria curentă, precum 
şi celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anu lui 
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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1 
privind repartizarea candidaţilor de etnie rromă şi a Nr. de ex.: 4 

INSPECTORATUL candidaţilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) Revizia: 
ŞCOLAR AL proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţămilntul Nr. de ex.: 
JUDEŢULUI special, pe locurile distinct alocate în învăţământul 

ILFOV profesional de stat din unităţile de învăţământ de masă 

Cod -P.0.- Pagina din. 
Nr. înre!!istrare re!!istru nroceduri Exemplar nr.: 1 

•• 
şcolar 2021-2022, care participă la etapele de repartizare în învăţământul profesional de sta~ 

'' pentru anul şcolar 2021-2022 şi pentru care a fost eliberat~ şi depusă la unitatea de învăţă~âfit 
din care provine candidatul o recomandare scrisă de aparţenenţă la etnia rromă, respectiv im 
certificat de orientare şcolară şi profesională care atestă existenţa unei cerinţe educaţiondle 
speciale, în termenul prevăzut în ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5449 /20ZO 
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi .în 
- - - - ...... - . mvaţămantul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu mod1f1canle ş1 completanle 

• 
ulterioare. 

Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică atât părinţilor /tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor 
legali ai candidaţilor, cât şi cadrelor didactice şi directorilor unităţilor de învăţământ care au 
atribuţii privind admiterea în anul şcolar 2021-2022 în învăţământul profesional de stat, şi 

anume: 

a) personalului din unităţile de învăţământ de stat; 
b) membrilor Comisiei de admitere a Judeţului Ilfov; 
c) membrilor comisiilor de înscriere/admitere din unităţile de învăţământ; 
d) părinţilor /tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai candidaţilor care pot particip~ " 

la a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat în anul şcolar 2020-2021. 1 < 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 
Legislaţie primară 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• 
. 

• Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 
.alJ'.arlam.entuluiEu_rnpean şi.aLConsiliulu.Ldin-2Zaprilie2_0l6.privindprnte;;ţiapersoau.eloL .... 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor); 

• Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice. 

Legislaţie secundară 

• O.M.E.N. nr. 5.068/2016 - Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul profesional de stat; 

o O.M.E.N. nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendaru,! 
admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru an;~1 
şcolar 2021-2022; · ! t 
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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1 
privind repartizarea candidaţilor de etnie rromă şi a Nr. de ex.: 4 

INSPECTORATUL candidaţilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) Revizia: 
ŞCOLAR AL proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul Nr. de ex.: 
JUDEŢULUI special, pe locurile distinct alocate în învăţământul 

ILFOV profesional de stat din unităţile de învăţământ de masă 

Cod - P.0.- Pagina din 
Nr. Înres?:istrare res?Jstru proceduri Exemplar nr.: 1 

• 0.M.E.C. nr. 3337 /26.02.2021 privind modificarea Ordinului minist, , · · Jucaţiei şi 
cercetării nr. 5449 /2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 
învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-
2022; 

• O.M.E. nr. 3775/ 06.05.2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calenda~ul 

admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru a°iul 
şcolar 2021-2022; 

• Calendarul admiterii în profesional de stat şi învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-
2022, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Inspectoratelor Şcolare, aprobat prin 
O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2011; 

• Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079 /31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

• OMECTS nr. 557Y2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
învăţământului special şi special integrat; 

• Alte proceduri interne ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov. 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formaJi7:i•-> 
7.1. Definiţii ale termenilor 
Nr. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 
crt. 

1. Procedură prezentarea formalizată, în scris, a tu tutor paşilor ce trebuie urmaţi, 
operaţională a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederra 

realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual. 

2. Ediţie a unei proceduri forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale operaţionale, aprobată şi difuzată. 

3. Revizia în cadrul unei acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 
ediţii după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a 

procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate si difuzate. 

7.2. Abrevieri ale ternienilor 

Nr. 
Abrevierea Termenul abreviat 

CRT. 

1. P.O. ProcPdura oneratională 

2. E. Elaborare 

3. V. VPrifir~re 

4. A. Anrobare 

5. Ao. Anlir~rP I 

6. Ah Arhivare I i 

1 1 
·4 



PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia: 1 
privind repartizarea ca ndidaţilor de etnie rromă Nr. de ex.: 4 

INSPECTORATUL şi a candidaţilor cu cerinţe educaţionale specia le Revizia: 
ŞCOLAR AL (CES) proveniţi din învăţământul de masă ş i din Nr . de ex.: 
JUDEŢULUI învăţământul special, pe locurile distinct alocate 

ILFOV în învăţământul profesional de stat din unităţi le 

de învăţământ de masă 

Cod - P.0.- Pa2ina din 
Nr. înre2istrare re2istru proceduri Exemplar nr.: 1 

7. 1.S.G. lnsnector scalar i:reneral 

8. I.S.G.A. lnsnector scalar 2eneral adiunct 

9. IST Insnectoratul Scalar Tudetean 

10. C.E.S. Cerinte educationale soeciale 

11. C.J.R.A.E Centrul ludetean de Resurse si Asistentă Educaţională 

8. Descrierea procedurii formalizate 

8.1. Afisarea locurilor distinct alocate pentru candidatii rromi/elevi cu CES 

10 mai 2021 

• Locurile speciale pentru candidaţii romi/elevi cu CES se stabilesc de comisiile de admitere 
judeţeană ca Jocuri alocate peste numărul de Jocuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 
1-2 locuri suplimentare la clasă conform preve'derilor art. 63, litera e) ş i el) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi/ elevi cu CES la clasele/unităţile de 
învăţământ profesional la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru 
învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent 
de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile. 

• Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov, precum şi toate unităţile de înv::i t~rnânt preuniversitar 
care şcolarizează în clasa a VIII-a elevi r romi/elevi cu CES vor afişa la avizier ş i pe site Lista cu 
locurile distinct alocate pentru candidaţii rromi/ candidaţii cu CES in învăţământul profesional de 
stat şi învăţământul profesional dual, pentru anul şcolar 2021-2022. Aceasta este prezentată în 
Anexa nr. 1 la prezenta procedură. 

8.2. Înscrierea pe locurile distinct alocate candidaţilor rromi/elevi cu CES 

16-19 iulie 2021 

(1) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial asigură completarea fişelor 

de înscriere ale absolvenţilor de clasa a VIII-a cu codul judeţului, codul unităţii de învăţământ de 
provenienţă, datele personale a le candidaţilor, cu media claselor V - VIII, cu notele şi media 
generală de la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, media de admitere şi 
denumirea şcoli i de provenienţă. 

Fişele se semnează de către directorul unităţii de învăţământ şi se aplică ştampila acesteia. 
(2) Completarea opţiunilor în fişa de înscriere pentru învăţământul profesional şi dual de stat 

pe locurile speciale pentru romi/elevii cu CES de către candidaţii care solicită acest lucru şi de 
către părinţii acestora/reprezentanţii legali se poate realiza la sediul unităţii de învăţământ pe care 
a absolvit-o candidatul sau prin formularul - Fişa de înscriere transmis electronic (Anexa 2 la 
procedură). 

(3) Completarea opţiunilor la sediul unităţii de învăţământ se face i- ' ~za unei programări 

realizate telefonic sau prin e-mail; programarea se realizează la numărul de telefon sau pe adresa 
de e-mail comunicate de unitatea de învăţământ gimnazial şi dedicate admiterii în învăţământul de 
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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1 
privind repartizarea candidaţilor de etnie rromă Nr. de ex.: 4 

INSPECTORATUL şi a candidaţilor cu cerinţe educaţionale speciale Revizia: 
ŞCOLAR AL (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din Nr. de ex.: 
JUDEŢULUI învăţământu l special, pe locurile distinct alocate 

ILFOV în învăţământul profesional de stat din unităţile 

d de învăţământ de masă 

Cod - P.0.- Pagina din 
Nr. înregistrare registru proceduri Exemplar nr.: 1 

stat pentru anul şcolar 2021-2022. Completarea opţiunilor se face de către candidat în prezenţa 
părintelui/reprezentanţului legal al acestuia şi a dirigintelui clasei; aceştia, împreună cu 
candidatul, vor semna Fişa de înscriere. 

( 4) La solicitarea candidatului/părintelui/reprezentantului legal al acestuia, unitatea Qe 
învăţământ poate transmite electronic Fişa de înscriere a candidatului, în vederea completării 
opţiunilor de către candidat, în prezenţa părintelui/reprezentantului legal al acestuia. În acest caz, 
Fişa de înscriere, completată de către unitatea de învăţământ cu datele menţionate la alin. (1) se 
transmite scanată, pe adresa de e-mail comunicată de către candidat/părinte/reprezentantul legal 
al acestuia. Completarea opţiunilor se face de către candidat în prezenţa 

părintelui/reprezentantului legal al acestuia, care vor semna Fişa de înscriere şi o vor retransmite 
unităţii de învăţământ, scanată/fotocopiată. Unitatea de învăţământ va confirma, prin e-mail, 
primirea documentului. În procesul de completare a opţiunilor, candidatul/părintele/ 
reprezentantul legal poate beneficia de asistenţă din partea dirigintelui clasei, prin mijloace 
electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line). În situaţia în care informaţiile 
din documentul transmis electronic sunt incomplete, nu sunt lizibile sau dacă se constată 
inadvertenţe între informaţiile din document şi cele din baza de date, unitatea de învăţământ poate 
solicita candidatului/părintelui/reprezentantului legal al acestuia prezentarea la sediul unităţii. 

NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune greşită 
poate conduce la o repartizare nedorită! 

18-19 iulie 2021 
Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor cu CES la ISJ Ilfov - Comisia judeţeană de 
admitere, în intervalul orar: 09.30 - 15.00. 

19 iulie 2021 
Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru romi la ISJ Ilfov -
Comisia de admitere judeţeană, în intervalul orar: 09.30 - 15.00. 

Conducerile unităţilor şcolare vor depune odată cu fişele de înscriere ale absolvenţilor rromi!CES 
de clasa a VIII-a care opteaza pentru ocuparea unui loc distinct rromi/CES în învăţământul 
profesional şi o situaţie centralizată, semnată şi ştampilată de către director care va conţine 
următoarele informaţii: adresa de e-mail a unităţii de învăţămant, numele, iniţială tată, prenumele , 
absolventului, codul de anonimizare al candidatului, şcoala de provenienţă, media de admitere, 
media claselor V-VIII şi opţiunile în ordinea din cerere. 

Această situaţie se va transmite şi pe emalul admitere@isjilfOv.ro cu titlul ADMJP
rromi!CES_scoală_localitate, în format editabil. 

Mediile de admitere pentru candidaţii rromi/candidaţii cu CES, care candidează pe locurile special 
destinate acestora, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de staţ, aprobată prin Ordinul ministrul.ui 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent 
dacă la acea calificare p}ofesională se organizează probă suplimentară de admitere. 
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INSPECTORATUL 
ŞCOLAR AL 
JUDEŢULUI 

ILFOV 

PROCEDU 
privind repartizarea candidaţilor de etnie rromă 
şi a candidaţilor cu cerinţe educaţionale speciale 
(CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din 
învăţământul special, pe locurile distinct alocate 
în învăţământul profesional de stat din unităţile 

de învăţământ de masă 

Cod - P.0.-

Nr. de ex.: 4 
Revizia: 
Nr. de ex.: 

Pa ina din 
Exemplar nr.: 1 

NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată În considerare. Orice opţiune greşită 
poate conduce la o repartizare nedorită! : 

I 

8.3.Repartizarea pe locurile distinct alocate candidatilor rromi/ elevi cu CES 

20 iulie 2021 

• Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi/ d,istinct alocate pentru elevii cu CES şi 
comunicarea rezultatelor candidaţilor. 
Repartizarea candidaţilor în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul profesional dual 
pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES se va realiza în şedinţă publică de către Comisia de 
admitere a judeţului Ilfov în data de 20 iulie 2021, în ordinea descrescătoare a mediei de 
admitere şi pe baza opţiunilor completate în cererea de înscriere. 

Şedinţa publică pentru repartizarea absolvenţilor se va desfăşura on-line m data de 20 iulie 
2021, într-un interval orar comunicat în timp util, prin intermediul aplicaţiei Meet. 

- Pentru candidaţii care nu dispun de mijloace pentru conectarea la şedinţa publică on-line, 
unităţile de învăţământ de provenienţă a candidaţilor, vor asigura pentru aceştia mijloacele 
necesare conectării. 
Candidaţii se vor prezenta la sediul unităţii de învăţământ de provenienţă, în ziu~ 

desfăşurării şedinţei publice, însoţiţi de un părinte/reprezentant legal şi vor avea asupra lor 
certificatul de naştere sau cartea de identitate, iar părintele/ reprezentant legal, cartea de 
identitate. 
Fiecare unitate de învăţământ care are candidaţi din această categorie se va conecta în data şi 
în intervalele orare stabilite, folosind ID-ul şi parola_şedinţeLon-line pentru aplicaţia Meet, 
date ce vor fi comupicate, în timp util, de către Comisia judeţeană de admitere. 
Directorii unităţilor de învăţământ vor verifica identitatea elevilor, a părinţilor/ 

reprezentanţilor legali prezenţi la sesiunea de repartizare on-line, vor asigura respectarea 
măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV 2 precum şi mijloacele 
audio-video necesare. 

Pot fi repartizaţi candidaţi cu CES la clasele de învăţământ dual la care, cou1vl'm procedurii de 
admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe 
numărul de locuri disponibile numai după primirea acordului scris din partea operatorului 
economic implicat în formaţiunea de dual respectivă de alocare a locurilor suplimentare pentru 
candidaţi cu CES, peste numărul de locuri solicitate iniţial 

După finalizarea etapei de repartizare pe locurile distinct alocate candidaţilor rromi/candidaţilor 
cu CES în învăţământul profesional, Comisia de admitere a judeţului Ilfov va afişa rezultat~le 
repartizării pe site-ul al ISJ Ilfov (www.isjilfov.ro), după ora 18.00. ' 

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor rromi/cu CES, precum şi cei care 
7 
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au fost repartizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe car" -·· ţ""St repartizaţi, vor 
ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapa ulterioară de admitere. 

21-22 iulie 2021 

Depunerea dosarelor de înscri~re la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost 
admişi. I 

8.3. DISPOZIŢII FINALE 

1. Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov asigt;Iră postarea pe site-ul propriu şi transmiterea 
prezentei proceduri tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care şcolarizează elevi în 
clasa a VIII-a. 

2. În situaţia transmiterii prin mijloace electronice a Fişei de înscriere, candidatul şi 
părintele/reprezentantul legal al acestuia vor transmite unităţii de învăţământ şi o declaraţie 
-tip pe proprie răspundere (Anexa 3 la prezenta procedură) cu privire la veridicitatea 
informaţiilor introduce în Fişa de înscriere. 

3. Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ vor informa candidaţii şi 

părinşii/reprezentanţii legali ai acestora cu privire la obligaţia rlP. a verifica primirea 
confirmării menţionate la punctul 8.2(4) şi de a semnala comisiei lipsa confirmării, în perioada 
prevăzută în calendarul admiterii. 

4. Conducerile unităţilor de învăţământ întreprind măsuri pentru informarea părinţilor/ 

reprezentanţilor legali ai elevilor rromi/elevilor cu CES, absolvenţi ai clasei a VIII-a, din anul 
şcolar în curs, cu privire la modalităţile prin care pot beneficia de prevederile prezentei 
proceduri, precum şi cu privire la calendarul de desfăşurare a admiterii pe locurile distinct 
alocate acestor candidaţi. Informaţiile vor fi afişate la avizierul fiecarei unităţi/instituţii de 
învăţământ, precum şi pe site-urile acestora. 

5. Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de informarea elevilor şi a părinţilor/ 

reprezentanţilor legali cu privire la prevederile prezentei procedure. 
6. Comisia de admitere judeţeană asigură respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului european şi al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia 
persoanelor fizice 1în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

I 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directiv~i 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor). 

9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 

Nr. crt. 
Compartimentul (postul)/ 

I II III I ... V Vi VII 
acţiunea (operaţiunea) 

o 1 2 3 4 5 6 

1. Comisia de admitere a judeţului Ilfov E 

2. Comisia de monitorizare V • 

1, 

I: 
i 

I 
I 
l 
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3. Inspector Şcolar General A 

Comisia de admitere a judeţului Ilfov Ap. 
4. Unităţi de învăţământ Ap. 

5. CJRAE Ap. 

7. Informatizare 

I 
10.CUPRINS 

Numărul 

componentei 
în cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate 

procedurii 
formalizate 

Coperta 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după 
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate 

2. Situaţia e<;liţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate 

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

4. Scopul procedurii formalizate 

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 

6. Documentele de-referinţă (reglementări) aplicabile actirităţi. .1-• 0cedurate 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi înprocedura operaţională 

8. Descrierea procedurii formalizate 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

10. Cuprins 

11. Anexe 

; 

Ah.pe 
pagina 
web a 
ISJ 

I ~ I 

Pagina 

1 

1 

1-2 

2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-8 
8-9 

9 
10•ţ2 I 
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ANEXA 1 
PLAN DE ŞCOLARIZARE 

aprobat pontru invăţtmllntul PROFESIONAL do zi cu durata de 3 ani, an •colar 2021-2022 

UCBJL TEHNOLOGIC "BARBU Comerdant - vânzll1or Com&f\ ;4 2 .12 fm7 o ; A ŞTIREEY' BUFTEA 

UCEUL TEHNOLOGIC 8ecvi<:ian exploatafll "OUM;TRU OUMlffiESClf Elocinc 24 5.83 ~7 o 2 
BUFTEA joasa 1"'1$\Jne 

l lCE\Jl TEHNOLOGIC fl.«;Wtctdo "OuinRU DUMITRESCU' Mocank:..00 -· 24 6,17 S27 o 
BUFTE> 

4 
LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR Buct\lor Mme•la\>& 0,5 12 3.1 601 o ; 
NICOVU' BAAHEŞTI 

5 UCEUL TEHNOLOGIC "CEZAR z~..,, ip<ooar Flnisajo pentro 24 2,4 578 o NICOlAV' BRĂllESTI vopsllor. lapelal ~ 

6 
LICEUL ro11IOLOGIC 'CEZAR 

M""811caul0 Mec8R~clo 0.5 12 527 o N1COtAU'8RANEŞTI motoare 

7 LICEUL TEHflOLOGIC "CEZAR TlnictiigitJ vop<itor auto L~lo 0,5 12 2.• !00 o NICOlAU' BRÂNEŞTI """""'cllllt\Jcturl 

LICEUL T'Et<NOLOGIC "CEZAR 
Ocplltar~) 

8 NICOl.AU' BAANEŞTI vllnZâlcf fn tlllitl!lî do AllmenliJ!ie 0.5 12 3.1 599 o 2 
iilmenta;e 

LICEU. TEHNOLOGIC "CEZAA I „ 
tlKXlt.AlY BRANEŞTl Luc:dito< In agR:)ftlfi&m ,.,,..,,_. 

' 2• sr ? I 

. . -
10 COLEGIUL sa \/IC "l"liEOOOR Pb.Jrw Silvlculluf8 1 24 o 595 o ? ' PIETRARU' BRANJ'Ş fi 

f-.- · -- ---· - .--- -- - ---· 
UCEUl T'EHNOLOOIC "Pl\MF IL OfiPAlor(..-} 

1 11 
ŞE!CAR\r C10ROGARLA v.l)nzl\iOr !o lWlitACi 00 AHmentaţ-e I 2• 340 599 o 2 

"""'"'"· 
12 

LICEUL TEHNOLOGIC "PAMF IL 
M~oauto 

Meconieade I 2• 321 .527 o 2 ' ŞEICNOlY OOROGllRi.A moto•• 
LICEU. TEHNOLOGIC Becttoa'lftC81\lc.Ai 

13 "VIN11LA BHAT°IANU" F rtgotohnl&! ma~ni., \~e. ' 24 ş.os ., 1 ' DRAGOMIREŞTI Vl\LE 1nsttMaţ:i 

LICEUi. TEHNOt.OGIC 
Eloeu""'°""""'~Ulajo 

~anle* 
I• "VlNTllA BRĂTIANU'-- ......... Ulll<lj&, ---, -z-...- - -s;i:J -u-- ? 1 

ORAGOMIREŞTI Vl\LE „--..1 lndu„1• tnstalatm 

UCEIJL TEHNOLOGIC 
15 •vtNTll.Ă BRATIANU" Hortioo~tor Agticulh.lr& , 24 591 Q 2 ' ORAGOMIREŞ'Tl VALE 

PLAN DE ŞCOLARIZARE 
aprobat pentru inviţjmintul PROFESIONAL DYAL de zi cu dur•ta de 3 ani, an •colar 2021-2022 

LICEUL TEHNOLOGIC 
Mocanică<lo 'PAMFIL ŞEICARU' M®'lnlcflllto mc*>as-e Oli 22 03.05 527 () 2 

CtOOOOAAtA 

LICEUL TEHNOLOGIC Comor<i ... t-
2 'NICOLAE BÂl..CESClr Como<t OA 0,5 1 1 597 o 2 

VOlUl'ITl\RI 
vlnLltor 

UCEUl. TEHNOLOGIC 
Recep"°""'- _:j __ o -

2 3 'NICOl.AE l!AL.CESCV' COI'*\ DA Cl..5 15 2.46 
VOI.UNTARI diWibuilor 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI 
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR2021-2022 

Nr. ll.i~g. ___ / __ - 2021 

În Învăţământul profesional şi dual, de stat, pe locurile speciale pentru rrolnÎ sau pe locurile distinct ::1locate candidaţilor cu CES in 
unităţile de învăţământ de niasă 

Codul numeric personal: Data naşterii: DJ-DJ-1 I I I I 
Z Z L L A A A A 

Numele: Init. tată: Prenumele: 

rn11111111111111 
I I I I 
Cod jude\+ cod şcoală provenienţă: rn I I I I 
Media claselor V-Vlll:[D, [O Media la Evaluarea naţională[D, [O 
Date de contact ale absolventului: tel. .................................... , e-mail ....................... . 
cu adresa de domiciliu .................................................................... . 

Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi D 
Numărul şi data eliberării recomandării scrise care vizează apartenenţa la etnia rromă: I __ 

Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES D 
Numărul şi data eliberării certificatului care atestă CES: / ___ _ 

L. s. 
Director 

Şcoala de provenienţă : al şcolii de provenienţă 

ETAPA I DE ADMITERE 
IT - ·1 f Ooţiuni oentru ca 1 1car1 e oro esionale din unitătile de învatământ de masă - în ordinea nreferintelor 

Nr. Unitatea de învăţământ 1i Calificarea profesională Cod calificare'I Simbol 
crt. profesional (P) 

I dual(D); · 
1. 

2. 

3. 

4. 
. 

5. 

6. 

7. 
. 

8. . 
9, 

10. 

11. 

12: -------- ------- - - - - ----- - - - --- - - - - ---- - - -- - - - ---- ... ----- -- --- . -

13. 

14. 

15. 
. 

Diriginte Candidat Părinte/Tutore 

Rezultatul repartizării de către Comisia admitere a judeţului/municipiului Bucureşti: Admis DA D 
•Admis 3lla '., ... : .. '.: .. ::; .. c- •• .'.. ••••• : •• • •••••• 

"-- '------ - -·- - -- - -------- --:-- -_- - '---- - - ----

deîhvă.t~mâ~t), ~~iific<lr~E!.:.{ ... O.d ...... . 
--c: \' ,_ - ' - - -- -_- -- -- ~ -„ --- : ----_-.:-_ --- --- -,- ---;,_- __ ' 

..;'.( de.huril.ire)/cdct 

Candidat Părinte/Tutore L. 5. 
Preşedinte 

al Comisiei de admitere a judeţului/muiiicipiului Bucureşti 

Menţiune4l: L. s. 
Preşedinte 

. 

. 

Candidat Părinte/Tutore al Comisiei de admitere a judeţului/municipiului Bucureşti- -

11 Uriitatea = Unitatea de tnvătământ la care se înscrie candi~alu!. 
2l Opţiunile se trec în tabel în ordinea prefelinţelor candidatu!ui, cu menţionarea unităţii de învăţamânt şl a codului ca!ificăril 
31 Rezultatul repartizării se completează în casetă de către Comisia admitere ajudeţu!uifmuniciplulul Bucure şi! ş1 se semnează de candidat. părinte/tutore şi preşedintele comisiei 
4l Men~une =se completează "Renunţ la locul repartizat" dacă un elev admis se retrage şi se semnează de candida!. părinte/tutore şi preşedintele comisiei 
MEd este operator de date cu caracter personal, confo1T11 legii, în scopu\ realizării atribuţiilor, drepturilor şl obligaţiilor legale, precum şi sarcinilor care seNesc interesului publîc. Detalii privind scopul 
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe~ în secţiunea Proleqia Datelor Personale. 11 



- pag. 2-

ETAPA A 11-A DE ADMITERE 

Optiuni pentru calificările profesionale din unitătile de învătământ de masă - in ordinea preferintelor 
Nr. Unitatea de învăţământ 1) Calificarea profesională Simbol 
crt. 

I Cod calificare2l 
profesional (P) 

I dual (D) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
1 I 

6. i! 
7. I I 

8. 

9. 

10. 

11 . 

12. 

13. 

14. 

15. 

Diriginte Candidat Oărinte/Tutore 

Rezultatul repartizării de către Comisia admitere a judeţului/municipiului Bucureşti : Admis DA D 
Admis 3l la .................................... ................................ . .. .. ..................................... ... ....... (denumirea unităţii 

de învăţământ) , calificarea ........................... . ............................. ............................. (denumire), cod ... ...... ·i·i·: li 
I I " 

Can·didat Părinte/Tutore L. S. 
Preşedinte 

al Comisiei de admitere ajudeţulul/munlciplului Bucureşti 

Menţiune4l: 

L. S. 
Preşedinte 

Candidat Părinte/Tutore al Comisiei de admitere a judeţuluUmuniciplului Bucureşti 

11 Unitatea = Unitatea de invăţămant la care se înscrie candidatul. 
21 Op~unile se trec Tn tabel în ordinea preferinţelor candidatului. cu men~onarea unităpi de Tnvăţamant şi a codului calificării 
» Rezultatul repartizării se oompletează în casetA de către Comisia adm~ere a judeţului/municipiulul Bucureşti ~i se semnează de candidat. pArinte/lutore şi preşedintele oomlsiei 
•> Menţiune = Se completează "Renunţ la locul repattizat" dacă un elev admis se retrage şi se semnează de candidat, părinte/tutore şi preşedintele comisiei 
MEd este operator de date cu caracter personal. confonn legii, ln scopul realizării atribuţiilor, drepturilor şi obl igaţiilor legale, precum şi sarcinilor care servesc interesului public. Detalii privind scopul 
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe w.vw edu.ro Tn secţiunea Protecţia Datelor Personale. 
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INSPECTORATUL 
ŞCOLAR AL 
JUDEŢULUI 

ILFOV 

ANEXA3 

privind repartizarea candidaţilor de etnie rromă 
şi a candidaţilor cu cerinţe educaţionale specia le 
(CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din 
învăţământul special, pe locurile distinct alocate 
în învăţământul profesional de stat din unităţile 

de învăţământ de masă 

Cod - P.0.-

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Revizia: 
Nr. de ex.: 

Pagina din 
Exemplar nr.: 1 

Subsemnatul/Subsemnata, ---------------- p;irintele/ reprezentantul 
legal al candidatului domiciliat(ă) în 
localitatea ________________ str.__________ nr. 

___ .bi __ Se_ ap. _____ judeţul/sectorul __________ legitimat(ă) cu 

______ seria ______ nr. CNP ___________ declar 

pe proprie răspundere că datele şi opţiunile cuprinse în Fişa de înscriere pentru admiterea în 

învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022, transmisă prin mijloace electronice 

de comunicare, sunt corecte şi aparţin candidatului. 

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub 

sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt rea le. 

Semnătură candidat, Semnătură părinte/reprezentant legal, Data, 

• Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în 

vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului. 

• Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, 
în vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul şcolarizării. 
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