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                 APROB.                                                                                     APROB. 
PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE  
            DE ADMITERE   
       SECRETAR DE STAT,                                                                  SECRETAR DE STAT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
              Sorin ION                                                                    Radu SZEKELY 
 
 
 

PROCEDURĂ 

privind repartizarea computerizată și admiterea candidaților de etnie rromă și a 

candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și 

din învățământul special, pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din 

unitățile de învățământ de masă 

 
 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. – (1) În baza prevederilor art. 2, alin.(20) și (21) și ale prevederilor pct.D și pct. E din  

Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, ale 

Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu 

modificările și completările ulterioare, prezenta procedură reglementează modalitatea de 

repartizare computerizată și de admitere a candidaților de etnie rromă și a candidaților cu 

cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul 

special, pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ 

de masă. 

(2) Prezenta procedură se adresează candidaților din seria curentă, precum și celor din 

seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 

2021-2022, care participă la etapele de repartizare computerizată și admitere în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 și pentru care a fost eliberată și 

depusă la unitatea de învățământ din care provine candidatul o recomandare scrisă de 

apartenență la etnia rromă, respectiv un certificat de orientare şcolară şi profesională care 

atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale, în termenul prevăzut în Ordinul 

ministrului educației și cercetării nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și 

completările ulterioare.  

(3) Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, pentru locurile distinct alocate candidaților 

de etnie rromă, respectiv candidaților cu CES se va face doar pentru unitățile de învățământ 

liceal de stat care au alocate astfel de locuri, conform codurilor din Broșura de admitere din 

județ/municipiul București. 

(4) În toate etapele procesului de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 

2021 – 2022, comunicarea rezultatelor candidaților se realizează în conformitate cu 

prevederile Procedurii nr. 29334/27.05.2021 privind modalitatea de comunicare a 
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rezultatelor candidaților care participă la admiterea în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2021 – 2022. 

(5) În toate etapele procesului de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 

2021 – 2022 se aplică în mod corespunzător Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor). 

(6) În sensul prezentei proceduri, prin județ se înțelege și municipiul București. 

 

Art.2. (1) Admiterea candidaților de etnie rromă și a candidaților cu cerințe educaționale 

speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, pe locurile 

distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă în care 

sunt alocate locuri la specializări din învățământul liceal - filiera vocațională, se realizează 

în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 

4802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru 

anul școlar 2011-2012, prevederile Ordinului MEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu 

modificările și completările ulterioare și prevederile Procedurii M.E. nr.29318/26.05.2021 

privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probele de aptitudini, de 

eliberare/transmitere și completare a rezultatelor în Anexa la Fișa de înscriere și de 

comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, precum și prevederile prezentei 

proceduri. 

(2) În cazul candidaților menționați la alin.(1), odată cu transmiterea/depunerea Anexei la 

Fișa de înscriere, se transmite/depune și o copie de pe recomandarea scrisă de apartenență 

la etnia rromă, respectiv de pe certificatul de orientare şcolară şi profesională care atestă 

existenţa unei cerinţe educaţionale speciale, din care să rezulte și numărul de înregistrare 

a acesteia la unitatea de învățământ din care provine candidatul. 

(3) Admiterea candidaților de etnie rromă și a candidaților cu cerințe educaționale speciale 

(CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, pe locurile distinct 

alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă în care sunt 

alocate locuri la specializări din învățământul liceal - filiera vocațională se realizează în data 

de 14 iulie 2021 (pentru prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat), respectiv 

în data de 2 august 2021 (pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat), 

după validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei 

candidaților admiși la liceele clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea 

rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă. 

(4) Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, 

precum și candidaților care au fost admiși, dar care au declarat, în scris, că renunță la locul 

obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, 

pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată pe 

locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă. 
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Art.3. (1) Pentru verificarea cunoştinţelor de limbă modernă, pentru admiterea în anul 

şcolar 2021 - 2022 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de 

circulaţie internaţională, pentru ocuparea locurilor distinct alocate pentru candidații de 

etnie rromă și pentru candidații cu CES se aplică prevederile metodologiei din Anexa 3 la 

Ordinul nr. 3721/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022. 

(2)   Pentru verificarea cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat 

în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 2021 - 2022 în liceele care 

organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru ocuparea locurilor 

distinct alocate pentru candidații de etnie rromă și pentru candidații cu CES se aplică 

prevederile metodologiei din Anexa 4 la Ordinul nr. 3721/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea 

şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022. 

(3) Candidații de etnie rromă și candidații cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți 

din învățământul de masă și din învățământul special, care au promovat probele de verificare 

a cunoștințelor de limba modernă sau maternă, vor putea completa opțiuni și pentru locurile 

distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă, la clasele 

cu program bilingv de predare a limbii moderne, respectiv la clasele cu predare în limba 

maternă.     

 

II. DESCRIEREA PROCEDURII 

Secţiunea 1 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere  

Art. 4. (1) Candidații de etnie rromă, respectiv candidații cu cerințe educaționale speciale 

(CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special  pot participa la etapa 

de repartizare computerizată pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din 

unitățile de învățământ de masă într-un singur județ. 

(2)  Candidații care doresc să se înscrie în alt județ  decât județul de proveniență, pentru 

repartizarea computerizată pe locuri distinct alocate pentru candidații  de etnie rromă și 

pentru candidații cu CES, în unitățile de învățământ de masă, vor completa în fișa de 

înscriere codurile valabile doar pentru unitățile de învățământ liceal de stat, din județul în 

care vor să se înscrie sau din municipiul București, unde sunt alocate locuri distincte pentru  

aceștia. 

(3) La înscrierea candidaților menționați la alin.(2) se aplică și prevederile Procedurii M.E. 

nr. 29.332/27.05.2021 privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe 

la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul 

liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. 

 

Art.5. (1) Completarea opțiunilor în fișele de înscriere se va face de către absolvenții clasei 

a VIII-a şi de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, asistați de diriginții claselor a 

VIII-a, la unitatea de învățământ de proveniență sau prin formular transmis electronic. 

(2) În procesul de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de 

înregistrare a datelor în baza de date computerizată, incluzând și etapa de verificare a 

corectitudinii datelor introduse în baza de date pentru admiterea computerizată în 
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învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, se respectă și prevederile Procedurii 

M.E. nr. 29.331/27.05.2021 privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de 

înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea 

computerizată în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. 

 

Art.6. (1) Directorii unităţilor de învăţământ, diriginții claselor a VIII-a, cadrele didactice 

vor consilia, dar nu vor influența candidații în completarea opțiunilor în fișele de înscriere.  

(2)   Absolvenții clasei a VIII-a şi părinții/reprezentanții legali ai acestora vor completa cu 

atenție opțiunile în fișa de înscriere și într-un număr suficient de mare, pentru o cât mai 

eficientă şi corectă repartizare a candidaților. Aceștia vor fi informați că orice opțiune 

greșită poate conduce la o repartizare nedorită. 

(3)   Părinții/reprezentanții legali şi candidații, vor verifica corectitudinea datelor din fișa 

listată de calculator, în vederea corectării eventualelor greșeli în baza de date 

computerizată şi listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza 

utilizând aplicația informatică centralizată. 

(4) Fișele se completează și se depun/transmit în perioada prevăzută în Calendarul admiterii 

în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, prevăzut în Anexa nr.1 la Ordinul 

MEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal 

de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare. Orice fișă 

depusă în afara calendarului nu va mai fi luată în considerare. 

 

Secţiunea 2 - Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate pentru candidații  de 

etnie rromă și pentru candidații cu CES 

Art. 7. (1) Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate pentru candidații  de etnie 

rromă și pentru candidații cu CES, în unitățile de învățământ de masă, se va realiza 

computerizat, într-o sesiune distinctă, în data de 20 iulie 2021, conform calendarului 

prevăzut în Anexa nr. 1 la Ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(2) Repartizarea computerizată în sesiunea distinctă se va realiza în ordinea descrescătoare 

a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere. 

(3)  După finalizarea sesiunii distincte de repartizare a candidaţilor, unităţile de învăţământ 

de provenienţă a candidaţilor afişează lista candidaţilor admiși pe locurile distinct alocate 

pentru candidații de etnie rromă și pentru candidații cu CES, în unitățile de învățământ de 

masă, precum și lista cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din 

județ/Municipiul București.  

 

Art. 8. (1) Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate pentru candidații de etnie 

rromă, respectiv, pe locurile distinct alocate pentru candidații cu CES, în unitățile de 

învățământ de masă, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, 

renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi, la unitatea de învățământ 

de proveniență, o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de 

repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din 
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seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022. 

(2) Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate pentru candidații de etnie rromă, 

respectiv, pe locurile distinct alocate pentru candidații cu CES, precum și cei care au fost 

repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care 

doresc să participe la repartizarea computerizată din prima etapă de admitere, din data 

de 24 iulie 2021, completează opțiunile în perioada 20 – 22 iulie 2021. 

 

Art. 9 (1) Candidații de etnie rromă și candidații cu CES, care au fost repartizați 

computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus/transmis dosarele de 

înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea 

computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați 

computerizat, se pot înscrie pentru o nouă repartizare computerizată într-o sesiune distinctă 

și pot fi repartizați pe locurile alocate candidaților de etnie rromă, respectiv, candidaților 

cu CES, în unitățile de învățământ de masă, rămase libere după prima etapă de repartizare 

computerizată, conform calendarului prevăzut în Anexa 1 la Ordinul MEC nr. 5457/2020 

privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 

2021-2022, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, în cazul candidaților menționați la alin.(1) 

se realizează în perioada 29 iulie – 4 august 2021,  iar repartizarea candidaților se realizează 

în data de 4 august 2021. 

(3) Candidații de etnie rromă și candidații cu CES  care au participat la a doua sesiune 

distinctă de admitere pe locurile special alocate acestora, dar care nu au fost repartizați sau 

care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizați pot completa o nouă fișă de 

înscriere pentru repartizarea computerizată din a doua etapă de repartizare computerizată 

și admitere în învățământul liceal de stat, în perioada 4 – 5 august 2021. 

 

Art.10. (1) La prima și la a doua etapă de repartizare computerizată și de admitere în 

învățământul liceal de stat, precum și la cele două sesiuni distincte pentru repartizarea 

candidații de etnie rromă și candidații cu CES, în unitățile de învățământ de masă din cadrul 

acestor etape, participă candidații prevăzuți la art.1, alin.(2) și care au susținut evaluarea 

națională. 

(2) Candidații de etnie rromă și candidații cu CES care au fost repartizați computerizat în 

primele două etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen 

și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele 

două etape de admitere dar care, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, 

precum și candidații care nu au participat la primele două etape ale repartizării 

computerizate și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională pot fi 

repartizați, pe baza cererii de înscriere depuse de aceștia, de către comisia de admitere 

județeană/a municipiului București, în perioada 9 – 13 august 2021. 

(2)  Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către  comisia de admitere 

județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al 

Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 29 iulie 

2021. 
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DISPOZIȚII FINALE 

Art. 11. (1) Candidații de etnie rromă și candidații cu CES îşi păstrează prioritatea în 

repartizarea pe locurile distinct alocate acestora, rămase libere după fiecare sesiune 

distinctă și după fiecare etapă de repartizare computerizată și de admitere. 

(2)  Termenul pentru emiterea și depunerea recomandării de apartenență la etnia rromă și 

termenul pentru eliberarea și depunerea certificatului de orientare şcolară şi profesională 

care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale sunt cele prevăzute în OMEC nr. 

5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru 

anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de 

sesiunea/etapa de repartizare și de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul 

școlar 2021-2022 la care va participa candidatul. 

 

Art.12. (1) Ministerul Educaţiei asigură postarea pe site-ul propriu şi transmiterea prezentei 

proceduri comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, care au obligaţia 

diseminării acesteia în fiecare unitate de învăţământ preuniversitar care şcolarizează elevi 

în clasa a VIII-a.  

(2) Conducerile unităţilor de învăţământ de învăţământ preuniversitar care şcolarizează elevi 

în clasa a VIII-a și ale inspectoratelor școlare întreprind măsuri pentru informarea 

părinților/tutorilor legali ai tuturor elevilor de etnie rromă și a elevilor cu CES cu privire la 

modalitățile prin care pot beneficia de prevederile prezentei proceduri, precum și cu privire 

la calendarul de desfăşurare a admiterii în învățământul liceal de stat, pe locurile distinct 

alocate acestora. Informațiile vor fi afișate la sediul fiecărei unități/instituții de învățământ, 

precum și pe site-urile acestora, indicându-se și numărul de telefon la care pot fi obținute 

informații suplimentare. 

(3) Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar care şcolarizează elevi în clasa a VIII-

a răspund de informarea elevilor şi a părinţilor cu privire la prevederile prezentei proceduri. 

 


