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PLAN DE MĂSURI  

PENTRU PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ADMITERII ȊN ȊNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL ȘI DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

Comisia judeţeană de admitere, constituită prin Decizia inspectorului şcolar general nr. 447/16.02.2021, a elaborat un Plan de 

măsuri şi acţiuni structurat sub forma unui calendar al activităţilor care urmează să se deruleze la nivelul ISJ Vrancea și al unităţilor de 

învăţământ din judeţ. 

Temeiul legal în baza căruia s-a elaborat acest plan este constituit de ordinul MEC 5457 / 31.08.2020, privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat  pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările prevăzute în OMEC 3203 

din 18 ianuarie 2021 și  OMEC 5449 / 31.08.2020 cu privire la organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional 

de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022 . 

 Activitatea Perioada/ 

termen limită 

Locul 

desfășurării 

Responsabili Resurse necesare 

1. 
Constituirea Comisiei Județede 

Admitere -Vrancea (emiterea deciziei). 
Februarie 2021 ISJ 

Inspectorul Şcolar General 

Oficiul juridic 
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2. 
Dezbaterea Metodologiei încadrul CAJ 

și stabilirea Planului de măsuri 

Februarie- 

Martie 2021 
ISJ Președinte CAJ 

Ordinul MEC nr. 

5457/31.08.2020  

OMEC nr. 3203 din 

18.01.2021 

OMEC 

nr.5449/31.08.2020 

3. 

Transmiterea,  de  către Comisia 

Naţională  de  Admitere,  a modelului 

fişei  de  înscriere în clasa  a  IX-a  şi  a  

anexei acesteia,  pentru elevii  care  

doresc să participe  la  probele de  

aptitudini sau  la  probe  de  verificare  a  

cunoştinţelor  de limbă modernă sau 

maternă. 

 Martie 2021 ISJ 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Serviciul Informatizare 

Fișele model 

4. 

Stabilirea centrelor de înscriere și a 

centrelor de repartizare a candidaților 

 

Aprilie 2021 

 

 

ISJ 

Comisia de Admitere 

Judeţeană 

Serviciul Informatizare 

 

5. 
Informare directori – Metodologii 

privind ”Admiterea 2021” 

Februarie – 

martie 2021 
 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

 

Metodologii Admitere 

2021 

Planul de măsuri 

6. 

Constituirea comisiilor pentru 

desfășurarea ”Admitere 2021” 

- Comisia de înscriere din unitatea de 

învățământ 

 

Martie 2021 

 

Unitățile de 

învățământgi

mnazial și 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Directoriiunităților de 

Decizii 
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- Comisia din centrele zonale de 

înscriere 

- Comisia de admitere de la nivelul 

unităților de învățământ liceal 

Iunie 2021 

Mai 2021 

liceal învățământ 

7. 

 

Prelucrarea Metodologiilor Admiterii 

2021 încadrul consiliilor profesorale de 

la nivelul unităților școlare/elaborarea 

unui plan de măsuri.  

Martie 2021 

 

Unitățile de 

învățământ 

gimnazial 

Directorii unităților de 

învățământ gimnazial 

Metodologii Admitere 

2021 

Planuri de măsuri 

8. 

Ședințe cu profesorii diriginți ai claselor 

a VIII – a și cu consilerii psihopedagogi 

în vederea consilierii/orientăriișcolare 

Martie 2021 

Unitățile de 

învățământ 

gimnazial 

Directorii unităților de 

învățământ gimnazial 

Diriginții claselor a VIII – a 

Consilierii psihopedagogi 

Graficele ședințelor 

9. 

Stabilirea unităților școlare care 

organizează probe de aptitudini și de 

verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă/maternă 

Mai 2021 

Unități de 

învățământ 

liceal 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Inspectorii de specialitate 

Plan de școlarizare 

10. 

Stabilirea comisiilor de organizare și 

desfășurare a probelor de aptitudini și 

de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă/maternă 

Mai 2018 

Unități de 

învățământ 

liceal 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Inspectorii de specialitate 

Plan de școlarizare 

Decizii 

11. 

Elaborarea graficului de susținere a 

probelor de aptitudiniși de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă/maternă 

Mai 2021 

Unități de 

învățământ 

liceal 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Graficele de 

desfășurare a probelor 
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Inspectorii de specialitate 

Directorii unităților de 

învățământ liceal 

12. 
Tipărirea broșurii ”ADMITEREA 

2021” 
Aprilie 2021 ISJ 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Broșura 

”ADMITEREA 2021” 

13. 

Transmiterea în unitățile de învățământ 

gimnazial a broșurii ”ADMITEREA 

2021” 

Mai 2021 ISJ 
Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Broșura 

”ADMITEREA 2021” 

14. 

Ședințele de instruire cu părinții și elevii 

pentru prezentarea procedurilor de 

admitere, a planului de școlarizareși a 

broșurii ”ADMITEREA 2021” 

Mai 2021 

Unitățile de 

învățământ 

gimnazial 

Directorii unităților de 

învățământ gimnazial 

Graficele ședințelor cu 

părinții elevilor 

claselor a VIII – a  

Broșura 

”ADMITEREA 2021” 

15. 

Repartizarea locurilor speciale pentru 

candidații romi și cu CES 

 

Mai 2021 ISJ 
Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Lista locurilor pentru 

candidații romi și CES 

16. 

Popularizare învățământ profesional 

prin acțiunea ,,Săptămâna meseriilor” 

Popularizarea ofertei educaționale - 

2021 

 

Februarie- 

martie 2021 

Aprilie -  Mai 

2021 

Unități 

școlare 

liceale 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Directoriiunităților de 

învățământ liceal și profesional 

Materiale 

promoționale 
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17. Monitorizarea ședințelor cu părinții Mai 2021 

Unitățile de 

învățământ 

gimnazial 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Graficul ședințelor cu 

părinții 

18. 

Anunțarea calendarului admiterii la 

învățământul seral sau cu frecvență 

redusă pentru candidații care împlinesc 

vârsta de 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului școlar 2021-2022 

Mai 2021 ISJ 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

 

Calendarul Admiterii 

2021 

19. 

Coordonarea și monitorizarea acțiunilor 

de introducere a opțiunilor elevilor în 

baza de date a CJA 

Iulie 2021 ISJ 
Comisia Judeţeanăde Admitere 

Serviciul Informatizare 
 

20. 
Redactarea rapoartelor statistice și 

transmiterea lor către CJA/CNA 
Iulie 2021 ISJ 

Comisia Judeţeanăde Admitere 

ServiciulInformatizare 
Rapoarte statistice 

21. 

Verificarea bazei de date în urma 

încheierii acțiunii de introducere a 

opțiunilor elevilor și soluționarea 

problemelor identificate 

Iulie 2021 ISJ 
Comisia Judeţeanăde Admitere 

Serviciul Informatizare 
 

22. 

Afișarea, în fiecare unitate școlară, a 

listei absolvenților pe tranșe de medii / 

listei absolvenților repartizați 

Iulie 2021 

ISJ 

Unitățile de 

învățământgi

mnazial 

Directorii unităților de 

învățământ gimnazial 

Serviciul Informatizare 

Liste absolvenți 

23. Afișarea locurilor rămase libere după Iulie 2021 ISJ Comisia Judeţeană de 
Lista locurilor libere 

din unitățile de 
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prima etapă de admitere Admitere învățământ liceal și 

profesional 

24 

Repartizarea elevilor care nu au 

participat în prima etapă  a admiterii, pe 

locurile rămase libere. 

Septembrie 

2021 
ISJ 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 

Lista elevilor 

repartizați pe locurile 

rămase libere  

25 

Transmiterea către Centrul Național de 

Admitere a rezultatelor repartizării prin 

confirmarea încheierii operațiunilor 

specific în aplicația informatică 

centralizată. 

Septembrie 

2021 
ISJ 

Comisia Judeţeană de 

Admitere 
 

 

PREȘEDINTE COMISIA DE ADMITERE A JUDEȚULUI VRANCEA 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

prof. Gabriela Daniela MARCHITAN                                                                                                                           Secretar comisie, 

inspector școlar ÎPT Carmen OPREA 

TARU BOGDAN 


