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Nr. 905/04.02.2022                                                                                                                                                                      APROBAT, 

                                                                                                                                           INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

                                                                                                                                                                                       prof. dr. BULGĂREAN Gheorghe - Vasile 

 

 

Avizat în C.A. 07.02.2022 

al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj  

 

 

PLAN DE MĂSURI 

pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal 

pentru anul școlar 2022-2023 

 

 

În conformitate cu: 

● Ordinul M.E.nr.5150/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023; 

● Anexele nr.1 la ordinul M.E. nr. 5150/30.08.2021 - Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023; 

● Anexa nr.2 la ordinul M.E. nr. 5150/30.08.2021 -  Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023; 

● Anexa nr.3 la ordinul M.E. nr. 5150/30.08.2021 - Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele 

vocaționale; 

● Anexa nr.4 la ordinul M.E. nr. 5150/30.08.2021 -  Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv; 

● Anexa nr.5 la ordinul M.E. nr.5457/31.08.2020 -  Declarație utilizată pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023; 

● Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzută în anexa nr.1 a ordinului M.E.C.T.S. 

nr. 4802/2010, cu respectarea calendarului pentru anul școlar 2022-2023. 
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În scopul desfășurării în bune condiții a admiterii în învățământul liceal de stat, se impun următoarele măsuri: 

 

Nr.crt. Activitatea Termen Responsabili 

1. Prelucrarea Calendarului admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru 

anul școlar 2022-2023, respectiv instruirea diriginților, profesorilor, secretarilor cu privire 

la atribuțiile ce le revin. 

1 martie 2022 Conducerea unității de învățământ 

2. Instruirea și consilierea elevilor și a părinților privind modul de desfășurare a înscrierii 

candidaților, susținerea probelor de aptitudini, modul de completare a fișei cu opțiuni și 

codurile acestora, astfel încât să existe cât mai puțini erori la înscriere în prima etapă 

datorită consilierii neadecvate în școală. 

16 mai – 3 iunie 

2022 

Conducerea unităților de învățământ, 

Profesori diriginți 

3. Realizarea planului de școlarizare pe unități (liceu), pe forme de învățământ (zi, seral, 

frecvență redusă) și pe filiere, profiluri, specializări și cu toate informațiile necesare: 

adresă, telefon, media ultimului admis în 2021. 

1 martie 2022 
Compartimentul rețea școlară din I.Ș.J. 

Sălaj 

4. Prezentarea ofertei educaționale a liceelor și a unităților de învățământ profesional și dual. 
9 mai 2022 

Compartimentul rețea școlară din I.Ș.J. 

Sălaj 

5. Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, 

profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. 
9 mai 2022 

Compartimentul rețea școlară din I.Ș.J. 

Sălaj 

6. Editarea în format electronic a broșurii care conține informații referitoare la admitere, 

tipărirea acesteia și a fișei de înscriere. 9 mai 2022 

Compartimentul rețea școlară, 

informatizare, administrative și 

contabilitate din I.Ș.J. Sălaj 

7. Asigurarea echipamentelor tehnice necesare creării bazei de date. 
permanent 

Comisia județeană, 

Comisiile de înscriere 

8. Crearea bazei de date cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, la nivelul 

fiecărei unități de învățământ gimnazial. 
9 mai 2022 Comisiile din unitățile de învățământ 

9. Stabilirea centrelor de înscriere și a unităților arondate acestora, a comisiilor de înscriere 

de la nivelul fiecărui centru (la propunerea directorilor), comisiilor de admitere din licee, 

numirea președinților, conform metodologiei. 

9 mai 2022 
Directorii unităților de învățământ, 

Comisia județeană de Admitere 

10. Instruirea președinților comisiilor din centrele zonale de înscriere, a comisiilor din unitățile 

de învățământ gimnazial, a comisiilor de admitere din unitățile de învățământ liceal și 

profesional. Prezentarea de către directorii unităților de învățământ gimnazial a raficelor 

mai – iunie 2022 
Comisia județeană de Admitere,  

Directorii unităților de învățământ 
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acțiunilor privind: 

 Consilierea și orientarea elevilor și părinților în cadrul orelor de dirigenție și a 

ședințelor lunare cu părinții; 

 Informarea părinților referitor la modalitatea de organizare a înscrierii în cadrul a 

două ședințe speciale (în mai și iunie) în care se vor încheia de către diriginți 

procese-verbale ce vor fi semnate de către părinți, pentru a evita contestațiile 

ulterioare. 

11. Distribuirea broșurii în unitățile de învățământ. 9 -13 mai 2022 Comisia județeană de Admitere 

12. Transmiterea către Ministerul Educației a broșurii de admitere în versiune electronică și 

tipărită. 
20 mai 2022 Comisia județeană de Admitere 

13. Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi. 9 mai 2022 Comisia județeană de Admitere 

14. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe 

locurile speciale pentru rromi. 
4 – 5 iulie 2022 Comisia județeană de Admitere 

15. Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi, utilizând aplicația informatică 

centralizată. 
7 iulie 2022 Comisia județeană de Admitere 

16. Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi 

cu cerințe educaționale speciale. 
9 mai 2022 Comisia județeană de Admitere 

17. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe 

locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale în unitățile de 

învățământ de masă. 

4 – 5 iulie 2022 Comisia județeană de Admitere 

18. Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale 

speciale în unitățile de învățământ de masă. 
7 iulie 2022 Comisia județeană de Admitere 

19. Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special. 4 – 6 iulie 2022 Comisia județeană de Admitere 

20. Organizarea unui centru de înscriere pentru candidații veniți din alte județe. 4 – 11 iulie 2022 Comisia județeană de Admitere 

21. Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a, conform procedurii 

stabilite de Comisia Națională de Admitere. 1 iulie 2022 

Comisia județeană, 

Comisiile din centrele de înscriere, 

Comisiile din unitățile de învățământ 

22. Coordonarea probelor de aptitudini pentru filiera vocațională și comunicarea listelor cu 

elevii declarați admiși și a locurilor rămase neocupate către Comisia județeană. 

11 mai – 4 iulie 

2022 

Președinții comisiilor de admitere din 

liceele cu specializări vocaționale 

23. Coordonarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă sau modernă și 11 mai – 8 iunie Președinții comisiilor de admitere din 
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comunicarea listeror cu elevii declarați admiși către Comisia județeană. 2022 liceele care au clase cu predare în 

limbile minorităților naționale sau cu 

predare în regim bilingv 

24. Asigurarea condițiilor necesare introducerii în condiții de maximă eficiență și corectitudine 

în baza de date a opțiunilor pe baza fișelor de înscriere. 
4 – 11 iulie 2022 

Comisia județeană, 

Comisiile de înscriere 

25. A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat 

pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei seriile anterioare care nu 

îndeplinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023. 

25 iulie – 6 august 

2022 

Comisia județeană, 

Comisiile din centrele de înscriere 

26. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă. 9 mai – 25 iulie 

2022 

Comisia județeană, 

Comisia din centrul de înscriere 

 

Prezentul PLAN DE MĂSURI va fi trimis către toți factorii responsabili cu admiterea 2022, respectiv unităților școlare cu personalitate juridică din județul Sălaj și va fi 

aplicat în totalitate și la termenele stabilite. 

 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE                                                                                 SECRETARII COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE  

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT                                                                      INSPECTORI ȘCOLARI 

PROF. DR. PORCAR Florian Cosmin                                                                                                          PROF. DR. RUS Mădălina 

                                                                                                  PROF. HARI Tünde-Hajnalka 

 


