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Nr. 92/26.07.2021 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

privind  

admiterea în învățământul liceal de stat prin repartizarea de către CAJ, pentru candidații din seria 

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

cursurilor anului școlar 2021 – 2022 

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

cadrul ediţiei procedurii: 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele si 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1.1.  Elaborat 

Daniela CONDEI 

Daniela PETRE 

Violeta LEOCĂ 

Inspectori școlari 
26.07.2021 

 

1.2.  Verificat  
Cici Mihaela 

BOLOVAN 

Inspector școlar general 

adjunct 
26.07.2021 

 

1.3.  Aprobat  
Nicolae Cătălin 

STĂNICĂ 
Inspector școlar general 26.07.2021  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  

 

Nr. 

crt. 

Ediţia sau, 

după caz, 

revizia în 

cadrul ediţiei 

Componentă 

revizuită 
Modalitatea reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile sau reviziei 

ediţiei 

2.1.  Ediţia I Elaborarea 

ediţiei iniţiale 
 

26.07.2021 

2.2.    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exem- 

plar 

nr. 

Compartiment Funcţia Nume şi prenume 
Data 

primirii 
Semnătura 

3.1.  Aplicare  1 Comisia de 

admitere a 

județului Brăila  

Inspector 

școlar general 

adjunct 

 

Cici Mihaela 

BOLOVAN 
26.07.2021 

 

Inspectori 

școlari 
Daniela CONDEI 

Daniela PETRE 

Violeta LEOCĂ 

Nicoleta STANCIU 

Gina ANTON 

Vasilica VARGĂ 

Marian BABEȘ 

Mioara ȘIPOȘ 

26.07.2021 

 

3.2.  Informare 2 Conducerile 

unităților de 

învățământ 

preuniversitar 

Director/ 

director 

adjunct ai 

unităților de 

învățământ 

preuniversitar 

 
 

Transmitere 

pe FTP 

3.3.   Arhivare  3 Arhivă Arhivar 
Alina Gabriela Tîrîlă 

26.07.2021  

3.4.  Aprobare 4 Conducere Inspector 

școlar general 

Nicolae Cătălin 

STĂNICĂ 
26.07.2021  

 

4.  SCOP 

Scopul prezentei proceduri stabilește modul de repartizare în învățământul liceal de stat de către 

Comisia de Admitere Județeană Brăila a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă a 

admiterii, dar nu și-au depus/ transmis dosarele de înscriere în termen, 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 care participă la 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 2021 - 2022 
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5. DOMENIUL DE APLICARE  

Procedura se aplică de către inspectorii şcolari desemnaţi în Comisia de Admitere Județeană Brăila, 

pentru repartizarea în învățământul liceal de stat de către CAJ, pentru candidații din seria curentă, precum 

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

2021 – 2022. 

Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică tuturor candidaţilor la admiterea în învățământul  

liceal de stat din seria curentă, precum şi celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani  

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 - 2022, aflați în următoarele situații: 

a) candidații care au fost repartizaţi computerizat în învățământul liceal de stat, anul școlar  

2021 - 2022, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, inclusiv cei care au optat pentru  

locurile speciale pentru romi, învățământul liceal special sau locurile distinct alocate elevilor cu  

CES;  

b) candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în  

învățământul liceal de stat, anul școlar 2021 - 2022, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi 

computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi, învățământul liceal special sau 

locurile distinct alocate elevilor cu CES;  

c) absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate  

calcula media de admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr. 5457/31.08.2020, cu modificările 

și completările ulterioare.  

Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică atât părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai 

candidaților, cât și cadrelor didactice și directorilor unităților de învățământ care au atribuții privind 

admiterea în anul școlar 2021-2022 în învățământul liceal de stat, şi anume: 

a) personalului din unităţile de învăţământ de stat;  

b) membrilor Comisiei de Admitere Județeană Brăila;  

c) membrilor comisiilor de înscriere/admitere din unitățile de învățământ;  

d) părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai candidaților care pot participa la a 

doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022. 

 

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

18/10.01.2011, cu completările şi modificările ulterioare;  

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 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);  

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităților publice; 
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- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.N. nr. 5447/31.08.2020. 

- Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru  

anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la OMECTS nr. 4802/2010 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- O.M.E.N. nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul  

liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul comun M.E. și M.S. nr. 3235/93/2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității 

în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV2.  

 

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR 

 

7.1. Definiţii ale termenilor utilizaţi:  

Nr. 

crt. 
Termenul 

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

respectiv 

1 
Procedura 

operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 

activităţii, cu privire la succesiunea elementelor din cadrul derulării 

procesului respectiv 

2 
Ediţie a unei 

proceduri 

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

aprobată şi difuzată 

3 
Revizia în cadrul 

ediţiei 

Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii 

a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 P.O. Procedura operaţională 

2 E. Elaborare 

3 V. Verificare 

4 A. Aprobare 

5 Ap. Aplicare 

6 Ah. Arhivare 

7 I.S.J. Inspectoratul Școlar Județean 
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8 C.A.J. Comisia de admitere județeană 

9 SCIM Sistemul de control intern managerial 

10 I.Ș.G. Inspector şcolar general 

11 I.Ș.G.A. Inspector şcolar general adjunct 

12 I.Ș. Inspector şcolar 

 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 

8.1.Generalităţi:  

Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică tuturor persoanelor care au atribuții privind  

admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022 şi părinţilor/tutorilor legal  

instituiți/reprezentanţilor legali ai candidaților.  

8.2.Documentele utilizate: 

8.2.1. Lista și provenienţa documentelor utilizate  

 Decizia Comisiei de admitere județeană Brăila în învățământul liceal, profesional și dual, pentru anul 

școlar 2021-2022  

 Decizia comisiei de înscriere/admitere din unitățile de învățământ  

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

dar care nu și-au depus 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, inclusiv cei care optează pentru locurile speciale pentru romi 

sau locurile distinct alocate elevilor cu CES;  

 Cerere de înscriere a candidaților pentru probele de aptitudini; 

 Cerere de înscriere a candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă  

modern. 

 

8.2.2. Circuitul documentelor  

- Circuitul documentelor este descris în capitolul Modul de lucru (8.4.)  

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale 

- Tehnică de calcul (PC, laptop)  

- Copiator, imprimantă, telefon, fax  

- Rechizite, hârtie imprimantă  

8.3.2. Resurse umane  

- membrii Comisiei de admitere Brăila în învățământul liceal, profesional și dual, pentru anul școlar 

2021-2022;  

- cadre didactice și personal didactic-auxiliar, membri ai comisiilor de înscriere/admitere din unitățile de 

învățământ;  

- personal didactic din CJRAE.  
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8.3.3. Resurse financiare și informaţionale  

- Acte normative în vigoare  

- Paginile web ale unităţilor de învăţământ, ISJ Brăila 

8.4. Modul de lucru 

 

8.4.1. Afișarea locurilor rămase libere  

 

8.4.1.1.În data de 9 august 2021, CAJ afișează la centrul de admitere - ISJ Brăila, programul de 

depunere a documentelor pentru înscrierea în etapa de admitere în învățământul liceal de stat prin 

repartizarea de către CAJ, pentru anul școlar 2021-2022, situația locurilor rămase libere, inclusiv cele 

destinate candidaților romi, precum și cele destinate candidaților cu CES.  

 

8.4.1.2.În data de 9 august 2021, CAJ Brăila transmite tuturor unităților de învățământ preuniversitar 

care școlarizează elevi în clasa a VIII-a lista cu locurile rămase libere pentru etapa de admitere în 

învățământul liceal de stat prin repartizarea de către CAJ, pentru anul școlar 2021-2022, inclusiv cele 

destinate candidaților romi și candidaților cu CES, precum și codurile pentru fiecare clasă/grupă pe 

filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare.  

 

8.4.1.3.În data de 9 august 2021, ISJ Brăila, precum și toate unitățile de învățământ preuniversitar care 

școlarizează elevi în clasa a VIII-a, afișează lista cu locurile rămase libere pentru etapa de admitere în 

învățământul liceal de stat prin repartizarea de către CAJ, pentru anul școlar 2021-2022, inclusiv cele 

destinate candidaților romi și candidaților cu CES, precum și codurile pentru fiecare clasă/grupă pe 

filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare.  

 

8.4.1.4.Codurile pentru fiecare clasă/grupă pe filiere, profiluri, specializări/domenii  

de pregătire, limbă de predare care se vor completa în cererea de înscriere de către  

candidații ce vor participa la etapa de admitere în învățământul liceal de stat prin repartizarea de către 

CAJ, pentru anul școlar 2021-2022, vor fi preluate din Broșura de admitere în învățământul liceal,  

învățământul profesional de stat și învățământul dual, an școlar 2021-2022.  

 

8.4.2.Înscrierea pe locurile rămase libere după admiterea candidaților pe locurile  

speciale pentru romi, după admiterea candidaților pentru învățământul special, după  

admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de  

învățământ de masă, după încheierea etapei de repartizare computerizată și 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 2021-2022 și după rezolvarea de către CAJ Brăila a situațiilor speciale apărute după etapa 

de repartizare computerizată  
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8.4.2.1. Înscrierea pentru etapa de admitere în învățământul liceal de stat prin repartizarea de către CAJ 

a candidaților care au fost repartizați computerizat în una din cele două etape de admitere, dar care nu și-

au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat sau au participat la 

repartizarea computerizată în primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost 

repartizați computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi, învățământul 

liceal sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au 

susținut evaluarea națională are loc în perioada 9 - 12 august 2021, online pe adresa de e-mail: 

admiterebraila2021@gmail.com sau fizic la Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în intervalul orar 

10.00 – 14,00, pe baza unei programări la nr. de telefon 0239/619160. 

 

8.4.2.2. Candidații care au fost repartizați computerizat în una din cele două etape de admitere 

computerizate, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, depun următoarele documente:  

- cerere de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, august 2021  

(ANEXA NR. 1 la prezenta procedură);  

- copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate;  

- copie după adeverința cu media de admitere;  

- copie după anexa la fișa de înscriere - pentru cei care au susținut/și-au echivalat probe de aptitudini sau 

probe de limba maternă/modernă;  

- în cazul candidaților care au optat pentru locurile speciale pentru romi, recomandarea scrisă din partea 

preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă 

apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie, depusă și înregistrată 

de către părinte/ reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine 

candidatul, până la data de 29.04.2021;  

- în cazul candidaților care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES, copia certificatului 

de orientare școlară și profesională, care să fi fost emis de Centrul Județean /al Municipiului București 

de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la începutul semestrului al II-

lea din anul școlar 2020-2021; 

- declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, conform Anexei 2 la prezenta 

procedură, în cazul dosarelor transmise on-line. 

 

8.4.2.3. Candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în una din cele  

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

documente:  

- cerere de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, august 2021 (ANEXA NR. 1 la prezenta 

procedură);  

- copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate;  

- copie după adeverința cu media de admitere;  

- copie după anexa la fișa de înscriere - pentru cei care au susținut/și-au echivalat probe de aptitudini sau 

probe de limba maternă/modernă;  
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- în cazul candidaților care au optat pentru locurile speciale pentru romi, recomandarea scrisă din partea 

preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă 

apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie, depusă și înregistrată 

de către părinte/ reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine 

candidatul, până la data de 29.04.2021;  

- în cazul candidaților care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES, copia certificatului 

de orientare școlară și profesională, care să fi fost emis de Centrul Județean /al Municipiului București 

de Resurse și asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la începutul semestrului al II-

lea din anul școlar 2020-2021; 

- declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, conform Anexei 2 la prezenta 

procedură, în cazul dosarelor transmise on-line. 

 

8.4.2.4. Absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, din diverse motive, inclusiv 

cei care și-au încheiat situația școlară după desfășurarea examenului, depun următoarele documente:  

- cerere de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, august 2021 (ANEXA NR. 1 la prezenta 

procedură);  

- copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate;  

- copie după adeverința cu media de absolvire a claselor V-VIII;  

- copie după anexa la fișa de înscriere - pentru cei care au susținut/și-au echivalat probe de aptitudini sau 

probe de limba maternă/modernă;  

- în cazul candidaților care au optat pentru locurile speciale pentru romi, recomandarea scrisă din partea 

preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă 

apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie, depusă și înregistrată 

de către părinte/ reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine 

candidatul, până la data de 29.04.2021;  

- în cazul candidaților care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES, copia certificatului 

de orientare școlară și profesională, care să fi fost emis de Centrul Județean /al Municipiului București 

de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la începutul semestrului al II-

lea din anul școlar 2020-2021; 

- declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, conform Anexei 2 la prezenta 

procedură, în cazul dosarelor transmise on-line. 

 

8.4.2.5. Candidații care optează pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES depun următoarele 

documente:  

- cerere de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, august 2021 (ANEXA NR. 1 la prezenta 

procedură);  

- copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate a candidatului;  

- copie după adeverința cu media de admitere;  
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- copia certificatului de orientare școlară și profesională, care să fi fost emis de Centrul Județean /al 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la 

începutul semestrului al II-lea din anul școlar 2020-2021; 

- declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, conform Anexei 2 la prezenta 

procedură, în cazul dosarelor transmise on-line. 

  

8.4.3. Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă  

 

8.4.3.1. Înscrierea candidaților pentru susținerea/echivalarea probelor de aptitudini sau probelor de 

verificare/echivalare a cunoștințelor de limbă modernă are loc în data de 29 iulie 2021.  

 

8.4.3.2. Înscrierea candidaților și desfășurarea/ echivalarea probelor de aptitudini sau probelor de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă se fac în conformitate cu prevederile Anexelor 3-4 la 

O.M.E.C. nr. 5457/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare. 

  

8.4.3.3. Modalitatea de înscriere și documentele necesare înscrierii pentru probele de aptitudini sunt 

descrise și în secțiunea dedicată în Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional 

de stat și învățământul dual, an școlar 2021-2022.  

 

8.4.4. Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare/echivalare a cunoștințelor 

de limbă modernă 

 

8.4.4.1. Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă are loc în data de 30 iulie 2021.  

 

8.4.4.2. Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă se face în conformitate cu prevederile Anexelor 3-4 la O.M.E.N. nr. 5457/31.08.2020, cu 

modificările și completările ulterioare. Demersurile sunt descrise și în secțiunea dedicată  

fiecărei probe în Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și 

învățământul dual, an școlar 2021-2022  

 

8.4.4.3. Centrele de desfăşurare/echivalare a probelor de aptitudini sunt unitățile de învățământ liceal 

afișate în data de 29 iulie 2021 de către CAJ Brăila.  

 

8.4.4.4. Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba 

modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim 

bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine se realizează la unitatea de învățământ gimnazial din care 

provine candidatul.  
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8.4.5. Repartizarea, de către CAJ Brăila, a candidaților care au fost repartizați computerizat în 

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

a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în cele două 

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

au optat pentru locurile speciale pentru romi, învățământul liceal special sau locurile distinct 

alocate elevilor cu CES, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea 

națională  

 

8.4.5.1. Repartizarea de către CAJ Brăila, a candidaților care au fost repartizați computerizat în una din 

cele două etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen, 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, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale 

pentru romi, învățământul liceal special sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum și a 

absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională are loc în data de 13 august 2021.  

 

8.4.5.2. Candidații care au susținut/și-au echivalat și au promovat probele de aptitudini/probele de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă vor putea opta și pentru clasele care au prevăzute aceste 

probe, dacă există locuri rămase libere.  

 

8.4.5.3. În etapa de admitere în învățământul liceal de stat prin repartizarea candidaților de către CAJ, 

pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, candidații romi și candidații cu CES își 

păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea 

situațiilor speciale.  

 

8.4.5.4. Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în una din cele două etape de admitere, dar nu şi-

au depus dosarele de înscriere în termen, candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea 

computerizată în una din cele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi 

computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi, învățământul liceal special 

sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut 

evaluarea națională, își exprimă cât mai multe opțiuni posibile, consemnate în cererea de înscriere 

pentru etapa de admitere în învățământul liceal de stat prin repartizarea candidaților de către CAJ, 

august 2021.  

 

8.4.5.5. CAJ Brăila întocmește și afișează, pe data de 12 august 2021, ora 16.00, programarea 

candidaților pe ore pentru ședințele publice, care se vor desfășura la Sala de ședințe (corp B) a 

Inspectoratului Școlar Județean Brăila, str. Petru Maior, nr. 20, respectând măsurile de distanțare fizică 

prevăzute în ordinal comun M.E. și M.S. nr. 3235/93/2021 privind stabilirea unor măsuri de combatere a 

îmbolnîvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în 
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subordinea sau coordonarea M.E. 

 

8.4.5.6. Ședințele publice, pentru repartizarea candidaților care au optat pentru locurile speciale din 

învățământul liceal pentru romi și locurile distinct alocate elevilor cu CES se desfășoară în data de 13 

august 2021, candidații fiind repartizați în grupe de câte 10, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere, respectiv a mediilor de absolvire a claselor V-VIII, după caz.  

 

8.4.5.7. Ședințele publice, pentru repartizarea candidaților care au fost repartizați computerizat în una 

din cele două etape 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, se desfășoară în data de 13 august 

2021, candidații fiind repartizați în grupe de câte 10, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.  

 

8.4.5.7. Potrivit prevederilor Art. 2, alin. (17), după repartizarea candidaților menționați la alin. (10) se 

repartizează absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate 

calcula media de admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr. 5457/31.08.2020, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

8.4.5.8. Ședințele publice, pentru repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea 

națională se desfășoară în data de 13 august 2021, candidații fiind repartizați în grupe de câte 10, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.  

 

8.4.5.9. Dacă, din diferite motive, candidații și absolvenții clasei a VIII-a nu se pot prezenta în ședința 

publică, vor fi repartizați în baza opțiunilor exprimate în cererea de înscriere pentru a doua etapă de 

admitere în învățământul liceal prin repartizarea de către CAJ, august 2021.  

 

8.4.5.10. Lista cu repartizarea candidaților înscriși pentru admiterea în învățământul liceal de stat prin 

repartizarea de către CAJ va fi afișată pe site-ul ISJ Brăila, isjbraila.ro, secțiunea ADMITERE, în data 

de 13 august 2021.  
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CALENDARUL ETAPEI A DOUA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT  

PRIN REPARTIZARE DE CĂTRE CAJ PENTRU CANDIDAȚII DIN SERIA CURENTĂ, 

PRECUM ȘI PENTRU CEI DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ 

LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 

 

DATA  

LIMITĂ/ 

PERIOADA 

EVENIMENTUL LOCUL UNDE SE  

DESFĂȘOARĂ 

29 iulie 2021 

Afișarea programului de depunere a documentelor 

pentru înscrierea în etapa admitere în învățământul 

liceal prin repartizare de către CAJ, pentru anul 

școlar 2021-2022, a situației locurilor rămase libere 

pentru etapa a doua de admitere în învățământul 

liceal, pentru anul școlar 2021-2022, inclusiv cele 

destinate candidaților romi, precum și cele destinate 

candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a 

graficului probelor de aptitudini sau de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă 

Avizier și site ISJ Brăila  

(isjbraila.ro) 

Unitățile de învățământ  

preuniversitar 

29 iulie 2021 

Înscrierea candidaților pentru susținerea/ 

echivalarea probelor de aptitudini 

Liceul cu Program Sportiv Brăila 

Liceul de Arte ”Hariclea Darclee” 

Brăila 

Înscrierea candidaților în vederea echivalării 

testului de competențe lingvistice pentru admiterea 

la clasele cu predare a unei limbi moderne de 

circulație internațională în regim bilingv 

Unitatea de învățământ gimnazial 

din care provine candidatul 

30 iulie 2021 

Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini  
Liceul cu Program Sportiv Brăila 

Liceul de Arte ”Hariclea Darclee” 

Brăila 

Desfășurarea/Echivalarea cunoștințelor de limbă 

modernă  

Unitatea de învățământ gimnazial 

din care provine candidatul 

9 – 12 august  

2021 

Depunerea, la Inspectoratul Școlar Județean Brăila 

sau online pe adresa de e-mail: 

admiterebraila2021@gmail.com a cererilor de 

înscriere (însoțite de documentele prevăzute de 

prezenta procedură) ale candidaților care au fost 

repartizați computerizat în una din cele două etape 

de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de 

înscriere în termen și a candidaților care nu au 

Inspectoratul Școlar Județean 

Brăila, în baza unei programări 

telefonice la nr. 0239/619160. 

sau  

online pe adresa de e-mail: 

admiterebraila2021@gmail.com 
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participat sau au participat la repartizarea 

computerizată în prima etapă de admitere, dar, din 

diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, 

precum și ale absolvenților clasei a VIII-a care nu 

au susținut evaluarea națională  

13 august 2021 

Ședința publică pentru repartizarea candidaților  

care au optat pentru locurile speciale pentru romi  

Ședința publică pentru repartizarea candidaților  

care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor 

cu CES 

Sala de ședințe (corp B) a ISJ 

Brăila, str. Pentru Maior, nr.20 

13 august 2021 

Ședințe publice pentru repartizarea candidaților 

care au fost repartizați computerizat în un din cele 

două etape 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  

Ședințe publice pentru repartizarea absolvenților 

clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea 

națională 

Sala de ședințe (corp B) a ISJ 

Brăila, str. Pentru Maior, nr.20 

13 august  

2021 

Afișarea repartizării candidaților înscriși pentru 

admiterea în etapa a doua de admitere în 

învățământul liceal de stat prin repartizare de către 

CAJ  

Avizier și site ISJ Brăila  

(isjbraila.ro)  

16 august  

2021 

Depunerea dosarelor la unitățile de învățămâmt 

liceal la care au fost repartizați elevii 

Unitățile de învățămâmt  

liceal 
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8.5. DISPOZIŢII FINALE  

 

8.5.1. ISJ Brăila asigură postarea pe site-ul propriu și transmiterea prezentei proceduri tuturor unităților 

de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-a. 

  

8.5.2. Conducerile unităților de învățământ întreprind măsuri pentru informarea și consilierea 

părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai candidaţilor care au fost repartizaţi 

computerizat în una din cele două etape de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen 

şi ai candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de 

admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, inclusiv cei care au optat pentru 

locurile speciale pentru romi, învățământul liceal și profesional special sau locurile distinct alocate 

elevilor cu CES, precum și ai absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, cu  

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

calendarul de desfășurare a etapei a doua de admitere în învățământul liceal prin repartizare de către 

CAJ, pentru anul școlar 2021-2022. Informațiile vor fi afișate la avizierul fiecărei unități/instituții de 

învățământ, precum și pe site-urile acestora.  

 

8.5.3. Conducerile unităților de învățământ răspund de informarea/consilierea elevilor și a părinților/tutorilor legal 

instituiți/reprezentanților legali, cu privire la prevederile prezentei proceduri, precum și de participarea acestora la 

ședințele publice, cu respectarea prevederilor Ordinul comun M.E. și M.S. nr. 3235/93/2021 privind 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV2.  
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9. RESPONSABILITĂŢI şi RĂSPUNDERI în derularea procedurii operaţionale  

 

Nr. 

crt. 

Compartimentul 

(postul)/ 

acțiunea 

(operațiunea) 

I II III IV V VI VII 

1 

Comisia de 

admitere 

județeană Brăila 

E       

2 
Comisia de 

monitorizare 
 V      

3 
Inspector Școlar 

General 
  A     

4 

Comisia de 

admitere 

județeană Brăila 

   Ap    

5 
Unități de 

învățământ 
    Ap   

6 CJRAE      Ap  

7 Informatizare       

Ah 

Pe 

pagina 

web a 

ISJ 

Brăila 
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10. ANEXE  

ANEXA NR. 1        NR._________/_____.08.2021 

CERERE DE ÎNSCRIERE  

la etapa a II-a de admitere în clasa a IX-a prin repartizare de către CAJ, august 2021 

Subsemnatul/a____________________________________________________, părintele/tutorele legal  

instituit/reprezentantul legal al elevului/elevei _____________________________________________,  

absolvent/ă al/a clasei a VIII-a în anul școlar ________, la ____________________________________, 

domiciliat în localitatea ______________, strada ___________________ nr.___, Bloc _____, Ap. ___, 

solicit repartizarea în clasa a IX-a - zi, pe locurile rămase libere, a fiului meu/fiicei mele, deoarece 

acesta/aceasta se încadrează în următoarea situație:  

□ repartizat computerizat, dar nu şi-a depus dosarul de înscriere în termen 

□ nu a participat la repartizarea computerizată  

□ a participat la repartizarea computerizată dar, din diferite motive, nu a fost repartizat computerizat  

□ situaţie neîncheiată/corigent la sfârşitul clasei a VIII-a  

□ alte situații_________________________________________________  

Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile speciale pentru elevii de etnie rromă □  

Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile special alocate pentru elevii cu CES □  

Atașez următoarele documente:  

□ copie după certificatul de naștere/cartea de identitate;  

□ copie după adeverința cu media de admitere  

□ copie după foaia matricolă cu media claselor V-VIII calculată;  

□ copie după anexa la fișa de înscriere - cu nota/admis la probele de aptitudini/limba modernă/maternă  

□ recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, 

legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din 

respectiva organizaţie;  

□ copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul Județean /al Municipiului 



INSPECTORATUL ȘCOLAR  

JUDEȚEAN BRĂILA 

Procedura operațională privind admiterea în 

învățământul liceal de stat prin repartizarea de 

către CAJ, pentru candidații din seria curentă, 

precum și pentru cei din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului școlar 2021 – 2022 
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București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).  

 

Optez pentru următoarele specializări, în ordine:  

Nr. 

Crt. 
Cod Unitatea de învățământ 

Filieră/ Profil/ Domeniul de pregătire de 

bază/ Specializarea/Calificarea 

profesională 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de Inspectoratul Școlar 

Județean Brăila, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului; 

 Sunt de accord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de Inspectoratul 

Școlar Județean Brăila, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul 

școlarizării 

 

Data,          Semnătura, 

 



INSPECTORATUL ȘCOLAR  

JUDEȚEAN BRĂILA 

Procedura operațională privind admiterea în 

învățământul liceal de stat prin repartizarea de 

către CAJ, pentru candidații din seria curentă, 

precum și pentru cei din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului școlar 2021 – 2022 
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ANEXA NR. 2       NR._________/_____.08.2021 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/a____________________________________________________, părintele/tutorele legal  

instituit/reprezentantul legal al elevului/elevei _____________________________________________,  

domiciliat(ă) în localitatea______________, strada ___________________ nr.___, Bloc _____, Ap. 

___, județul ____________, legitimate(ă) cu ___ seria ___, nr. ___________, declar, pe proprie 

răspundere, că datele și informațiile cuprinse în documentele de mai jos:  

□ copie după certificatul de naștere/cartea de identitate;  

□ copie după adeverința cu media de admitere  

□ copie după foaia matricolă cu media claselor V-VIII calculată;  

□ copie după anexa la fișa de înscriere - cu nota/admis la probele de aptitudini/limba modernă/maternă  

□ recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, 

legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din 

respectiva organizaţie;  

□ copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul Județean /al Municipiului 

București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).  

transmise prin mijloacele electronice de comunicare, în vederea participării fiicei mele/ fiului meu 

la procesul de admitere pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 – 2022, sunt 

corecte și reale. 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de Inspectoratul Școlar 

Județean Brăila, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului; 

 Sunt de accord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de Inspectoratul 

Școlar Județean Brăila, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul 

școlarizării 

 

Data,            Semnătura, 


