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PROCEDURĂ  OPERAŢIONALĂ PRIVIND repartizarea candidaților de etnie romă și a 

candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masa, pe 

locurile distinct alocate în învățământul profesional și dual de stat  

    

1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi aprobarea EDIŢIEI sau a REVIZIEI  ÎN 

CADRUL EDIŢIEI procedurii de lucru:  

  

Nr. 

crt.  

Elemente 

privind  

responsabilii  

/ operațiunea  

Numele și prenumele  Funcția  Data  Semnătura  

1  2  3  4  5  

1.1  Elaborat  Adrian Mateescu Inspector școlar      

1.2  Verificat  Ramona-Daniela Vîjă  Inspector Școlar 

General Adjunct  

    

1.3  Aprobat  Florin Orita  Inspector Școlar 

General  

    

  

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR  procedurii de lucru:  

  

Nr. 

crt.  
Ediţia / revizia în cadrul 

ediţiei  
Componenta revizuită   Modalitatea de 

revizuire  
Data de la care se aplică 

prevederile ediției 

/revizuirii ediției   

1.  2.   3.  4.  

2.1.  Ediţia I  -  -   Aprobata în CA din    

   

3. Lista PERSOANELOR la care se difuzează ediția / revizia în cadrul ediției procedurii de lucru  

  

Nr. 

crt.  

Scopul 

difuzării  

Ex. 

Nr.  

Compartiment  Funcția  Nume şi prenume  Data 

primi-

rii  

Semn.  

  1.  2.  3.  4.  5.  6.    

3.1.  Aprobare  1  Conducere  Inspector Școlar 

General   
Florin Orita     

3.2.  Verificare  1  Conducere  Inspector Școlar 

General Adjunct  
Ramona-Daniela 

Vîjă 
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3.3.  Aplicare  1  Comisia de 

admitere  
Inspectori școlari   Inspectori 

școlari  
  Transmitere 

electronică  

3.4.  Aplicare  1  Conducerile 

unităților de 

învățământ 

preuniversitar  

Directori/directori 

adjuncți ai unităților 

de învățământ 

preuniversitar   

Directori, 

cadre 

didactice  

  Transmitere 

electronică  

3.6.  Înregistrare/ 

Arhivare  
1  Secretariat 

arhivă  
Secretar/arhivar        

3.7.  Informatizare  1  Serviciul 

Informatizare  
Șef Serviciu  

Informatizare  
      

  

4. Scopul procedurii operaționale  

  

Prezenta procedură reglementează modul de organizare şi desfășurare,a repartizării candidaților de etnie 

romă și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masa, pe locurile distinct 

alocate în învățământul profesional și dual de stat. 

  

5. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale   

  

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, forma consolidată 

- OMEC nr. 5142/2021 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023, 

- OMEN nr. 3.556/2017 Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 

dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor  

- OMENCS nr. 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în 

învățământul profesional de stat 

6. Definiții şi abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională   

 

6.1. Definiții ale termenilor 

Nr.  Termenul      Definiția și/sau dacă este  cazul, actul care definește termenul crt.  

1 Procedură                                   Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a           

  metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, necesare îndeplinirii 

atribuțiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților 

2 Procedură  Operațională  

(PO)                                     

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la                     

nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul unități 

3 Ediție a unei    proceduri 

operaționale           

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale,  

 aprobată și difuzată                    

4 Revizia în cadrul unei               

 ediții                                              

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după 

caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii 

operaționale,         

 acțiuni care au fost aprobate și difuzate 
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6.2. Abrevieri ale termenilor  

  

Nr. 

crt.  

Abrevierea  Termenul abreviat  

1.  PO  Procedură operațională  

2.  E  Elaborare  

3.  V  Verificare  

4.  A  Aprobare  

5.  Ap.  Aplicare  

6.  Ah.  Arhivare  

7.  C.A.  Consiliul de Administraţie  

8.  I.Ș.J. Teleorman Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 

  

  

7. Descrierea procedurii operaţionale  

 

(1) – În conformitate cu Ordinul M.E.. nr. 5142/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-

2023 beneficiază de prezenta procedură absolvenții clasei a VIII-a, cărora li s-a eliberat 

recomandarea scrisă de apartenență la etnia romă sau certificatul care atestă CES. 

(2) – În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, prezenta procedură reglementează 

modalitatea prin care candidații pot să participe la înscrierea și admiterea în învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual de stat pe locurile distinct alocate candidaților de etnie 

rromă/cu CES în unitățile de învățământ de masă. 

(3) Locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă/cu CES în învățământul profesional de stat 

și în învățământul dual de stat sunt publicate pe site-ul www.isjtr.ro, precum și în broșura de 

admitere.     

(4) Admiterea pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă/cu CES în unitățile de 

învățământ de masă, cu învățământul profesional de stat și învățământul dual de stat se face în 

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe baza opțiunilor completate în cererea de înscriere. 
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Data Acțiunea Responsabil 

9 mai 2022 Afișarea locurilor speciale pentru romi/distinct alocate 

candidaților cu CES, în unitățile de învățământ de masă 

pentru (câte un loc/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 

filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare, 

pentru fiecare categorie  

Comisia de admitere 

județeană 

4-5 iulie 

2022 

Completarea opțiunilor în fişa de înscriere în  învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual de stat  pe locuri 

distinct alocate pentru romi/pentru elevii cu CES în unități 

de învățământ de masă de către candidații care solicită acest 

lucru şi de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor 

a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis 

electronic. 

Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în 

considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o 

repartizare nedorită! 

Candidații și părinții 

(responsabili pentru 

completarea opțiunilor) 

Comisiile de înscriere 

din unitățile de 

învățământ gimnazial 

(diriginții claselor a 

VIII-a responsabili 

pentru acordarea  

asistentei) 

4-5 iulie 

2022 

Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pentru 

locurile alocate pentru candidații cu CES la ISJ - comisia de 

admitere judeţeană 

- Delegatul unității de învățământ va preda comisiei județene 

documentele candidaților: 

a) Cererea de înscriere pe locurile distincte alocate pentru 

integrarea individuală a elevilor cu CES în  învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual de stat  ; 

 b) Copie a Certificatul de orientare şcolară şi profesională 

emis până cel târziu la începutul semestrului al II lea din anul 

școlar în curs, de COȘP din cadrul Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistență Educaţională (CJRAE), care atestă 

existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului 

(depusă și înregistrată în școală până în data de 8 aprilie 

2022). 

Comisiile de înscriere 

din unitățile de 

învățământ gimnazial 

6 iulie 2022 Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile 

speciale pentru rromi la ISJ - comisia de admitere judeţeană: 

- Delegatul unității de învățământ va preda comisiei județene 

documentele candidaților: 

În cazul elevilor romi: 

a) Fișa de înscriere; 

Comisiile de înscriere 

din unitățile de 

învățământ gimnazial 
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18-21 iulie 

2022 

Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ 

la care candidații au fost declarați admiși. 

 Părinții/tutorii legal constituiți/reprezentanții legali ai 

candidaților repartizați în învăţământul profesional  si dual 

de stat au obligația de a depune dosarul de inscriere la 

unitatile de invatamant la care au fost declarati admiși. 

Nedepunerea dosarului de inscriere in aceasta perioada duce 

la  pierderea locului obținut  

Părinții/tutorii legal 

constituiți/reprezentanții 

legali ai candidaților 

Comisiile de înscriere din 

unitățile de învățământ  

profesional  si dual  

25 iulie 2022: Afișarea pe site-ul ISJ, secțiunea Admitere a situației 

locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la 

învățământul profesional de stat și  învățământul dual de 

stat  din judeţ. 

Comisia de admitere 

județeană 

 

Notă: 

b) Copie după recomandarea vizând apartenența la etnia 

rromă (depusă și înregistrată în școală până în data de 27 mai 

2022) 

7 iulie 2022: Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate 

candidaţilor de etnie rromă/cu CES în învățământul de masă 

şi comunicarea rezultatelor candidaţilor: 

Repartizarea se face în ședință publică, în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor 

completate în fișa de înscriere 

Ședința publică se organizează la Școala Gimnazială 

”Ștefan cel Mare” Alexandria, începând cu ora 10:00. 

- Mediile de admitere pentru candidaţii rromi/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  învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual de stat , aprobată 

prin OMENCS nr. 5.068/2016, si OMEN nr. 3.556/2017  , 

indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează 

probă suplimentară de admitere. 

Comisia de admitere 

județeană 

7 iulie 2022 Ridicarea fișelor de înscriere la învățământul profesional de 

către candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru 

romi/ distinct alocate candidaților cu CES, precum și de 

către cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, 

renunțarea la locul pe care au fost repartizați, în vederea 

participării la etapele ulterioare de admitere 

Candidații și părinții 

(responsabili pentru 

completarea opțiunilor) 
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Prezenta procedură poate suferi modificări, ca urmare a unor decizii aprobate de Comisia Națională de 

Admitere. 

  

 

8. RESPONSABILITĂȚI  

  

Nr.  

Crt.  

Domeniul  (postul)/acțiunea 

(operațiunea)  

I  II  III  IV  V  

0  1  2  3  4  5    

1  Inspectori școlari  E          

2  Inspector școlar general  

Inspector școlar general adjunct  

  

  V        

3  Consiliul de Administrație 

I.S.J.TR. 

    A      

4  Curriculum și inspecție școlară        Ap.    

5  Secretariat          Ah.  

6  Informatizare          Ah.  

Web.  

  

 

  
 

  

  


