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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  

PRIVIND  
REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, 

DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE 
 (Candidați 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 din prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați 

computerizat, precum și a candidaților care nu au participat la prima etapă a repartizării computerizate și a 

absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională) 

AN ȘCOLAR 2022-2023 
 
1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 Prezenta procedură reglementează modul de admitere a candidaților cu situații speciale 

apărute după etapa de repartizare computerizată (candidați 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 au 

participat la repartizarea computerizată din prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost 

repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au participat la prima etapă a repartizării 

computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională) în învățământul 

liceal, învățământul profesional de stat și dual, an școlar 2022-2023. 

 Scopuri generale  

- Urmărește stabilirea și aplicarea unor criterii unitare și relevante pentru admiterea pe locurile libere a 

candidaților cu situații speciale apărute după etapele de repartizare computerizată) în învățământul liceal, 

învățământul profesional de stat și dual, an școlar 2022-2023 

-  Precizarea calendarului activităților de admitere a candidaților. 

 

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI REGLEMENTĂRI APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE  

Legislație primară : 

-Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare; 

Legislație secundară: 

- Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011 - 

2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind 

organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011 - 2012, art. 54  

- Ordinul ME nr. 5150/30.08.2021, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

pentru anul şcolar 2022-2023 

- OMENCȘ nr. 5068 / 31.08.2016 cu privire la Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în 

învățământul profesional de stat; 

- Ordinul ME nr. 5142 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în  învățământul 

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

 

3. DOMENIUL DE APLICARE  

Prezenta procedură se aplică de către Comisia de admitere județeană din cadrul Inspectoratului Școlar 

Județean Dâmbovița și de unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-a  

 

 

 














