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   PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind 

înscrierea și repartizarea candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă 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 în prima etapă 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. 

sesiunea 2020 

 

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

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat  
Inspector școlar 

Inspector școlar 
24.07.2020  

1.2. Verificat  
Inspector școlar 

general adjunct 
24.07.2020  

1.3. Aprobat  
Inspector școlar 

general  
24.07.2020  
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2. Situația ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

 

 

Nr. 

crt. 

Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 
Componenta revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la 

care se aplică 

prevederile 

ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediţia 1 -  24.07.2020 
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale  

 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 
Compartiment Funcţia 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnă- 

tura 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1 Aplicare 1 
Comisia de 

admitere 

județeană  

Inspector 

școlar general 

adjunct 

Inspectorii 

școlari din 

cadrul 

comisiei de 

admitere 

județene 

Consilier 

rețea școlară 

Informatician 

 24.07.2020  

3.2 Evidență 1 Comisia SCIM 
Consilier 

salarizare 
 24.07.2020  

3.3 Arhivare 1 Comisia SCIM 
Consilier 

salarizare 
 24.07.2020  
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4.    Scopul procedurii operaţionale 

 

4.1.Scopul specific al prezentei proceduri este de a pune la dispoziţia tuturor factorilor implicaţi  un 

cadru procedural unitar pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a etapei a doua de 

admitere, de înscriere și repartizare a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă 

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 în prima etapă 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;  

 

4.2. Asigură realizarea circuitului informațional/comunicarea ierarhică eficientă. 
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5.  Domeniul de aplicare al procedurii operaţionale 

5.1.Dispozițiile prezentei proceduri  se aplică de către Comisia de admitere județeană, unitățile de 

învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-a. 
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6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate 

 

6.1  OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de 

stat pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare. 

6.2 OMEN nr. 5087/30.08.2019 privind organizarea, desfășurarea şi calendarul admiterii în 

învățământul profesional de stat şi în învățământul profesional dual pentru anul școlar 2020-

2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

6.3 OMECTS nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfășurarea admiterii în învățământul 

liceal de stat pentru anul școlar 2011 - 2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

6.4 Adresa MEC nr. 32276/21.07.2020. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Nr. 

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

1. Procedura operaţională 

Prezentarea detaliată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, 

modalităţile de lucru şi regulile de aplicat pentru realizarea 

activităţilor şi acţiunilor, respectiv activităţile de control 

implementate, responsabilităţile şi atribuţiile personalului de 

conducere şi de execuţie din cadrul entităţii publice 

2. 
Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 
Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

formalizate, aprobată şi difuzată 

3. Revizia în cadrul unei ediţii 
Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

formalizate, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

 

7.2. 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. ISJBH Inspectoratul Școlar Județean Bihor 
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 8. Descrierea procedurii 

 

Secțiunea I 

Afișarea locurilor rămase  libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și a celor 

destinate candidaților cu CES 

Locurile rămase libere, în limita a 30 de elevi la clasă, inclusiv a celor destinate candidaților 

romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, sunt afișate în Anexa nr. 1 la prezenta 

procedură, pe site-ul ISJ Bihor și la sediul fiecărei unități de învățământ cu clase gimnaziale. 

 

Secțiunea II 

Înscrierea candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă 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 în prima etapă 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. 

Cererile de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă 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 computerizatăîn prima etapă 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, se depun la unitățile de învățământ de proveniență, în perioada 27-30 

iulie 2020 (30 iulie ora 12.00). 

Unitățile de învățământ de proveniență vor preda în data de 30 iulie 2020, până la ora 14.00, 

centrelor de înscriere la care au fost arondate în prima etapă de admitere cererile de înscriere depuse. 

Centrele de înscriere vor depune la sediul ISJ Bihor (sala nr. 5) în data de 30 iulie 2020, până 

la ora 16.30, cererile de înscriere însoțite de un proces verbal de predare-primire. 

Candidații proveniți din alte județe care doresc să participe la a doua etapă de repartizare în 

județul Bihor vor depune cererea de înscriere la sediul ISJ Bihor sau online la adresa de email 

contact@isjbihor.ro, în perioada 27-30 iulie 2020. 

 

mailto:contact@isjbihor.ro
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Secțiunea III 

Afișarea locurilor de înscriere, desfășurare/echivalare și a graficului probelor de aptitudini sau 

de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă. 

Înscrierea candidaţilor, pe baza Anexei la Fişa de înscriere, la liceele care 

organizează/echivalează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă/modernă, se va realiza în data de 27 iulie 2020, respectând demersurile din prima etapă de 

admitere. 

- probe de aptitudini:- Colegiul Național ,,Iosif Vulcan” Oradea  

                                  - Liceul Vocațional Pedagogic ,,Nicolae Bolcaș” Beiuș 

                                  - Liceul de Arte Oradea 

                                  - Liceul Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 

                                  - Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Szent Laszlo” Oradea 

                                  - Liceul Reformat ,,Lorantffy Zsuzsanna” Oradea 

                                  - Liceul cu Program Sportiv ,,Bihorul ” Oradea 

                                  - Liceul Teologic Baptist ,,Emanuel” Oradea 

                                  - Liceul Teologic Penticostal ,,Betel” Oradea 

                                  - Liceul Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu” Oradea 

- probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă: 

                                  - Liceul Teoretic ,,Ady Endre” Oradea  pentru limba și literatura maghiară 

maternă 

                                  - Liceul Teoretic ,,Friedrich Schiller” Oradea pentru limba și literatura germană 

maternă 

                                  - Liceul Teoretic ,,Jozef Kozacek” Budoi pentru limba și literatura slovacă 

maternă 

 Candidații se pot înscrie la o singură unitate de învățământ care organizează probe de 

aptitudini. 

Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă pentru a II-a etapă a admiterii: 
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- 28 iulie 2020 - licee vocaţionale: profilul artistic, sportiv, pedagogic, teologic; 

- 29 iulie 2020 - limba maternă/modernă: maghiară, germană, slovacă, engleză, spaniolă. 

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă maternă/modernă pentru a II-a etapă a admiterii – 29 iulie 2020. 

 
Secțiunea IV 

Repartizarea pe locurile rămase libere a candidaților care au fost repartizați computerizat în 
prima etapă 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 în prima 
etapă 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 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 admitere, pe baza opțiunilor completate în cererea de înscriere. 

În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, 

precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului școlar 2020 – 2021, candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea pe 

locurile destinate acestora, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale. 

În situația în care locurile alocate pentru candidații romi și candidații cu CES nu sunt 

ocupate de aceștia, ele vor fi repartizate celorlalți candidați care le solicită cu respectarea 

criteriului referitor la media de admitere. 

Repartizarea candidaților în învățământul liceal de stat, în etapa a doua de admitere pe 

locurile rămase libere în limita numărului maxim de 30 de elevi la clasă, se va realiza de către 

Comisia de admitere județeană și va fi publicată pe site-ul ISJ Bihor (www.isjbihor.ro). 

(2) În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați conform 

prevederilor art. 5 alin (2),(4) din Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind 

organizarea şi desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, 

astfel: 

a) media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a 

b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

c) nota obținută la proba de limbă și literatură română din cadrul Evaluării Naționale; 

d) nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale; 
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e) nota obținută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naționale, respectiv nota de la 

proba de verificare a cunoștințelor de limba maternă, susținută conform prevederilor Art.10, în cazul 

candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților 

naționale. 

(3) În cazul în care, la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea 

exprimată pentru acea unitate școlara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile 

menționate la alin. (2), lit. a), b), c), d) si e) egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși 

la opțiunea solicitată. 

Candidații repartizați vor transmite/depune dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la 

care au fost repartizați, în perioada 4-7 august 2020. 
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9. Responsabilităţi 

  Comisia județeană de admitere, comisiile de admitere din unităţile de învăţământ vor fi 

responsabile de punerea în aplicare şi respectarea etapelor descrise în prezenta procedură. 
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10.  Dispoziții finale  

Conducerea ISJ Bihor și conducerile unităților de învățământ întreprind măsuri pentru 

informarea părinților/reprezentanților legali ai elevilor absolvenți ai clasei a VIII-a, din anul școlar în 

curs, cu privire la modalitățile prin care pot beneficia de prevederile prezentei proceduri, precum şi 

cu privire la calendarul de desfășurare a etapei a doua de admitere pe locurile rămase libere, în limita 

a 30 de elevi la clasă.    

Informațiile vor fi afișate la avizierul fiecărei unități/instituții de învățământ, precum şi pe 

site-urile acestora. 

Conducerile unităților de învățământ răspund de informarea elevilor şi a părinților/ 

reprezentanților legali, cu privire la prevederile prezentei proceduri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Procedură operațională 

privind înscrierea și repartizarea  candidaților 

care au fost repartizați computerizat în prima 

etapă 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 în 

prima etapă 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. 

Ediţia: 1 

Nr. de ex.: 1 
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11.ANEXE 

 

Nr. anexa Tip anexă 

Anexa 1 Locurilor rămase  libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum 

și a celor destinate candidaților cu CES 
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12. CUPRINS 
 

Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaționale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pagina 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor  procedurii operaționale  

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, 

revizia din cadrul ediției procedurii operaționale 
 

4. Scopul procedurii operaționale  

5. Domeniul de aplicare al procedurii formalizate  

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate  

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională  

8. Descrierea procedurii operaționale  

9. Responsabilităţi  

10. Dispoziţii finale  

11. Anexe  

12. Cuprins  

 

 


