
-,rt=;NSPECTORATUL ŞCOLAR ~UDETEAN 
ILFOV _ 

IVUNISTERUL EDUCAnEI ŞI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL SCOLAR jU!JE!EAr:.lLFOV 

1 4 MAY ZOZl 

INTRARE / IESIRE NR. b5 21 

APROBAT, 
Inspector Şcolar Gen 

Preşedinte Comisia de Admitere a 
Prof. Adriana StGi 

PLANUL DE MĂSURI 
AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV PENTRU PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ADMITERII 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

Prezentul plan de măsuri are ca temei OMEd nr_ 3721123.04.2021 şi OMEC nr. 3203/28.01.2021 pentru modificarea OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământulliceal de stat, pentru anul şcolar 2021-2022, OMEd nr. 3775/06.05.2021 pentru modificarea OMEC nr. 5449 

din 31.08.2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 202 1-2022, 

art. 15 din Metodologia de organizare ş i desfăşurare a admiterii în învăţământulliceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, cuprinsă în Anexa nr. 2 la OMECTS nr 
. 4802/ 31.08.201 O şi Decizia Inspectorului Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean llfov nr. 313/05.02.2021. 

NR. ACTIVITATEA Perioada/Data limită RESPONSABILIT A ŢI 
CRT. 

1. Constituirea Comisiei de Admitere a Judeţului Ilfov (emiterea deciziei). 5 februarie 2021 Inspectorul Şcolar General al ISJ Ilfov 
Consilierul juridic 

2. Dezbaterea Legislaţiei (metodologii, calendare) privind ail niterea în anul 5 februarie 2021 Preşedinte Ct misia de Admitere a Judeţului llfov. 
şcolar 2021-2022 şi pregătirea Planului de măsuri în cadn Comisiei de 
Admitere a Judeţului Ilfov. 

OBS. Şedinţa poat fi realizată prin mijloace electronice de comunicare 

(telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). 

3. Elaborarea planului de măsuri judeţean pentru pregătirea şi organizarea 08 februarie 2021 Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
admiterii. 

4. Transmiterea în unităţile de învăţământ a Legislaţiei (metodologii, calendare) 08 februarie 2021 Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
privind admiterea în anul şcolar 2020-2021 şi a Planului de măsuri, propus de 
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Comisia Judeţeană de Admitere 

5. Informarea părintelui/reprezentantului legal privind depunerea şi 08 februarie 2021 Directorii unităţilor de învăţământ , 
înregistrarea de către acesta a certificatului de orientare şcolară şi 
profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei cerinţe 
educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe locurile 
distinct alocate in unităţi de învăţământ de masă, la unitatea de învăţământ de 
provenienţă. 

6. Monitorizarea constituirii comisiilor de admitere în învăţămâtul profesional 15 februarie 2021 Directorii unităţilor de învăţământ 
şi dualla nivelul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
profesional şi dual. 

7. 
A vizarea Procedurilor de preselecţie şi a Procedurilor de admitere pentru 22-26.02.2021 

Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 

învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual 

8. Monitorizarea constituirii comisiilor şi a prelucrării metodologiilor de 29 februarie 2021 Directorii unităţilor de învăţământ 
admitere în clasa a IX-a, în comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ : Preşedinţii comisiilor de înscriere/admitere 
• Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial . Comisia de admitere de la nivelul unităţilor de învăţământ liceal 

' 

9. 
Prelucrarea în şedinţele cu, directorii, a Legislaţiei (metodologii, calendare, martie 2021 

Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
proceduri) privind admiterea în anul şcolar 2021-2022 şi a Planului de 
măsuri, propus de Comisia municipală de admitere. 

OBS. Şedinţa poatfi realizată prin mijloace electronice de comunicare 

(telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). 

' 

10. 
Prelucrarea Legislaţiei (metodologi~ calendare, proceduri) privind admiterea martie -aprilie 2021 

Directorii unităţilor de învăţământ i 
în anul şcolar 2021-2022, în cadrul Consiliilor Profesorale de la nivelul 
unităţilor şcolare şi elaborarea unui "Plan de măsuri" personalizat. 

' 
w 
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Il 
Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi ai claselor a VIII-a organizate de 17 martie 2021 

Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
către inspectorul şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic, pentru 
prezentarea ofertei educaţionale - învăţămîntul profesional de stat şi dual de 

. la nivelul judeţului Ilfov . 

OBS. Şedinţa poat fi realizată prin mijloace electronice de comunicare 

(telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). 
i 

12. Desfăşurarea unor şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, 12 aprilie- Directorii unităţilor de învăţământ 
organizate de profesorii diriginţi, privind admiterea pe locurile speciale 18 iunie 2021 Preşedinţii comisiilor de înscriere/admitere 
alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru elevii cu CES. 1 

' 

NOTĂ: Dupăfiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de 
1 informare/instruire. . 

13. Desfăşurarea unor şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, 23 aprilie 2021 Directorii unităţilor de învăţământ 
organizate de profesorii diriginţi, privind admiterea pe locurile speciale Preşedinţii comisiilor de înscriere/a~mitere 
pentru rromi. 

NOTĂ:Dupăfiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de 
informare/instruire 

14. Informarea părinţilor/ reprezentanţilor legali privind data limită pentru 29 aprilie 2021 Directorii unităţilor de învăţământ 1 

eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă; depunerea şi 

înregistrarea de către aceştia a recomandării scrise, de apartenenţă la etnia 
rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii elevilor 
pe locurile distinct alocate pentru rromi 

• 15. Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată 10 mai 2021 Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământulliceal, 
filiera telmologică; 
Tipărirea broşurii car cuprinde informaţiile despre admitere; postarea 
brosurii pe site-ul ISJ llfov : 

16. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la 10 mai 2021 Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ 
nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIIIa, în gimnazial 
Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi Directorii unităţilor de învăţământ · 
formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi 

i 

17. Stabilirea centrelor speciale de înscriere: 10 mai 2021 Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
-centrul de înscriere a elevilor care provin din alte judeţe 
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-centrului special de înscriere/repartizare pentru candidaţii 

din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului şcolar 2021 -2022 
-centrul de repartizare pentru candidaţii de etnie rromă- învăţământ 

profesional de stat 
- centrul de repartizare în învăţământul de masa a candidaţilor cu CES-
învăţământ profesional de stat 

18. Transmiterea la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a 10 mai 2021 Comisia de Admitere a Judeţului llfov 

şcolilor arondate fiecărui centru. Directorii unităţilor de învăţământ 

i 
19. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a 10-14 mai 2021 Directorii unităţilor de învăţământ 

graficului şedînţelor/acţiunilor de completare a opţiunîlor de către Preşedinţii comisiilor de înscrierelapmitere 

absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, precum şi a Metodologiei şi a 

Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 

2021-2022, precum şi o adresă de e-mail şi un număr de telefon dedicate 

admiterii. . 
20. Organizarea unor şedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru 17 mai -11 iunie 2021 Directorii unităţilor de învăţământ 

prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate Preşedinţii comisiilor de înscriere/admitere 

la unîtatea de învăţământ sap prin mijloace electronice de comunicare 

(telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.) ; 

21. 
Organizarea Târgului de Oferte Educaţionale- 2021 (online) 17-28.05. 2021 

Comisia de Admitere a Judeţului ll{ov 
CJRAE Ilfov 

22. Monitorizarea şedinţelor de instruire cu părinţii şi elevii privind prezentarea Conform graficului Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 

procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare 
i 

23. Constituirea comisiilor: 29 mai 2021 Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 

-din centrele zonale de înscriere pentru admitere 
-d 'centrul special de înscriere a candidaţilor proveniţi din alte J deţe 

24. Monitorizarea dotării unităţilor de învăţământ- centre zonale de inscriere, cu iunie 2021 Comisia de Admitere a Judetului Ilfov 

logistica necesară desfăşurării activitaţii. Directorii unităţilor de învăţământ : 

25. Validarea candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de 
14 iulie 2021 

aptitudini Comisia de Admitere a Judeţului Il[ov 

26. Anunţarea calendarului admiterii la învăţământul cu frecvenţă redusă pentru 19 iulie 2021 Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 

candidaţii care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2021 - 2022. 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Coordonarea şi monitorizarea acţiunilor de introducere a opţiunilor elevilor Conform calendarului 
în baza de date computerizată. 16 iulie- 22 iulie 

2021 (etapa 1)/ 29 iulie 
-05 august 2021 (etapa 

a II-a) 

Primirea fişelor de opţiuni originale de la Comisia din centrul de înscriere. 22 iulie 2021 

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene la Centrul Conform calendarului 

naţional de admitere. 22 iulie 202l{etapa I)/ 

05 august (etapa a II-a) 

Verificarea bazei de date în urma încheierii acţiunii de introducere a Conform calendarului 
opţiunilor elevilor şi soluţionarea problemelor identificate. 

23 iulie 2021 

Validarea candidaţilor admişi în învăţământul profesional şi dual 
26.07.2021 

Elaborarea şi afişarea pe site-ul ISJ Ilfov a Procedurii operaţionale privind 29 iulie 2021 
repartizarea candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în primele 
două etape de admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în 
termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea 
computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, 
nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a candidaţilor care nu au 
participat la primele două etape ale repartizării computerizate şi a 
absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea natională. 

Elaborarea raportului privind desfăşurarea admiterii pentru anul şcolar 2021- Conform calendarului 
2022 şi trasmiterea către Comisia Naţională d Admitere. 

Secretar Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov, 
Inspector şcolar, 

Prof. Teodora MICLEA 

.tdt~ 

Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
Directorii unităţilor de învăţământ : 

; 

Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
Directorii unităţilor de învăţământ ' 

' 

Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 

Comisia de Admitere a Judetului Ilfov . ' 

i 
Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 

Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 

Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 
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