
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VATRA DORNEI 

JUDEŢUL SUCEAVA 

str. Unirii nr. 58, cod poştal 725700, CIF 18262640 

Telefon/fax: 0230 371534 

E-mail: scgen2vd@yahoo.com 

 

Nr. …………./……………………..          

 

 

PLAN DE MĂSURI 

AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.2 VATRA DORNEI 

PENTRU PREGĂTIREA ȘI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

 

 Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 se organizează conform Calendarului 

admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, anexa nr.1 la OMEC nr.5457/31.08.2020 privind 

organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. 

 Comisia de înscriere din Școala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei a elaborat un Plan de măsuri și acțiuni structurat sub 

forma unui calendar al activităților ce urmează să se deruleze la nivelul școlii. 

 

 



Nr. 

Crt. 

Activitatea Perioada/ 

Termen limită 

Responsabili Resurse necesare 

1 Constituirea Comisiei de înscriere din Școala Gimnazială 

Nr.2 Vatra Dornei 

31.03.2021 Directorul Decizie 

2 Prelucrarea Metodologiei și a documentelor privind 

admiterea în înv.liceal în cadrul Consiliului profesoral 

31.03.2021 Directorul Mapa Admitere 2021 care 

conține OMEC 

5457/31.08.2020 privind 

organizarea și desfășurarea 

admiterii în înv.liceal de 

stat pt.anul școlar 2021-

2022 

Registrul de procese verbale 

al CP 

3 Ședințe/acțiuni de instruire cu profesorii diriginți ai claselor 

a VIII-a și profesorul psihopedagog în vederea 

consilierii/orientării școlare 

29.03.2021 

17.05-

11.06.2021 

Directorul Registrul de procese-

verbale al Comisiei OSP ; 

Mapa Admitere 2021 

4 Identificarea elevilor din clasa a VIII-a care vor susține 

probe de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă 

10-

14.05.2021 

Ghiulă R. 

Cormoș M. 

Liste nominale care vor fi 

depuse la secretariatul 

Școlii 2 V.Dornei 

5 Crearea bazei de date cuprinzând datele personale ale 

elevilor de clasa a VIII-a;     

Verificarea/corectarea/actualizarea informațiilor privind 

elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați 

în SIIIR 

10.05.2021 Drăghici A. Copii certificate de 

naștere/cărți de identitate pt 

toți elevii cl.a VIII-a 

6 Afișarea la sediul școlii și pe site-ul școlii a graficului 

ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către 

absolvenții cl.a VIII-a și părinții acestora, precum și a 

Metodologiei și a Calendarului admiterii în înv.liceal de 

stat pt.anul școlar 2021-2022, o adresă de e-mail și un 

număr de telefon dedicate admiterii. 

10-14 mai 

2021 

Diriginții cl.  

a VIII-a 

 

Drăghici A. 

 



7 Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru 

elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de 

aptitudini și la probe de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă 

19-20 mai 

2021 

Comisia de 

înscriere 

Anexe fișe de înscriere 

Registru special pentru 

înregistrarea acestora 

8 Transmiterea către elevi a broșurii care cuprinde 

informațiile despre admitere. 

Mai 2021 Comisia 

jud.de 

Admitere 

Comisia de 

înscriere din 

școală 

Broșura Admitere 2021 

PV de predare a broșurilor 

către diriginți și către elevi 

9 Ședințe cu elevii-părinții-diriginții claselor a VIII-a și 

profesorul psihopedagog în vederea consilierii/orientării 

școlare 

17.05-

11.06.2021 

Directorul 

Cormoș M. 

Ghiulă R. 

Aicoboae M. 

OMEC 5457/31.08.2020 

privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în 

înv.liceal de stat pt.anul 

școlar 2021-2022 

Registrul de procese-

verbale al Comisiei OSP ; 

10 Organizarea, în tot cursul anului școlar și, în special, în a 

doua jumătate a semestrului II, a acțiunilor de informare a 

elevilor de clasa a VIII-a și a părinților acestora, referitor la 

modalitatea de înscriere în învățământul liceal de stat, la 

prevederile cuprinse în metodologia de organizare și 

desfășurare a admiterii, la calendarul privind înscrierea  în 

învățământul liceal 

Permanent pe 

parcursul 

anului școlar 

Diriginții cl.   

a VIII-a 

Procese verbale, tabele cu 

elevii și părinții cu 

semnăturile lor prin care 

confirmă că au participat la 

acțiunile de 

informare/instruire specifice 

admiterii 

11 Transmiterea către comisia de admitere județeană a bazei 

de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale 

absolvenților cl.a VIII-a, precum și a listei elevilor 

corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată prin completarea 

acestor informații în aplicația informatică centralizată 

 

16 iunie 2021 Comisia de 

înscriere + 

Pers.de 

contact 

Cataloage, registre 

matricole, aplicația 

informatică 



12 Completarea de către secretariatul școlii a fișelor de 

înscriere cu numele/codul școlii, cu datele personale ale 

absolvenților cl.a VIII-a, cu mediile ABS, cu notele 

obținute la evaluarea națională și media de admitere 

6 iulie 2021 Drăghici 

Adina 

Registre matricole, 

cataloage de la EN, 

aplicația informatică  

13 Afișarea la sediul școlii a listei candidaților în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere 

7 iulie 2021 Președintele 

și secretarul 

Comisiei de 

înscriere 

Tabel nominal 

14 Eliberarea fișelor de înscriere pentru elevii care doresc să 

participe la admitere în alt județ 

7-8 iulie 2021 Președintele 

și secretarul 

Comisiei de 

înscriere 

Fișe de înscriere/registru 

special pt.înregistrarea 

acestora 

PRIMA ETAPĂ DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ ȘI ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

15 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către 

absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, 

asistați de diriginți – pentru prima etapă de admitere. 

 

 

Eliberarea foii matricole, a diplomei de absolvire a 

înv.gimnazial și a adeverinței cu notele obținute la 

evaluarea națională tuturor absolvenților cl.a VIII-a – 

documente necesare completării dosarului privind ocuparea 

locului în urma repartiției computerizate 

8-14 iulie 

2021, 

conform 

graficului 

stabilit în luna 

mai 2021 

Diriginții cl.  

a VIII-a 

 

 

 

Secretarul 

școlii 

 

16 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din 

fișa de înscriere 

8-14 iulie 

2021 conform 

planificării 

Centrului 

zonal de 

admitere 

Secretarul 

Comisiei de 

înscriere/ 

diriginții cl.a 

VIII-a 

 



17 Verificarea de către părinți și candidați a datelor din fișa de 

înscriere 

8-14 iulie 

2021 

Comisia de 

înscriere  

 

18 Repartizarea computerizată a absolvenților cl.a VIII-a care 

nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

școlar 2021-2022 

16 iulie 2021 Comisia 

națională de 

admitere 

 

19 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați 

computerizat în învățământul liceal de stat, conform 

procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. 

Afișarea la sediul școlii a listei cu locurile neocupate în 

unitățile de învățământ liceal de stat din județul Suceava 

16 iulie 2021 

 

 

 

Comisia de 

înscriere 

 

20 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care 

candidații au fost repartizați 

17-20 iulie 

2021 

Candidații și 

părinții 

acestora 

 

A DOUA ETAPĂ DE REPARTIZARE ȘI ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

21 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către 

candidații care au fost repartizați în prima etapă de admitere 

dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a 

candidaților care nu au participat sau au participat la prima 

etapă computerizată de admitere, dar, din diferite motive, 

nu au fost repartizați computerizat  

21-27 iulie 

2021 

Comisia de 

înscriere 

 

22 Introducerea în baza de date computerizată(în aplicația 

informatică) a datelor din fișa de înscriere. 

Verificarea de către părinți și candidați a datelor din fișa 

listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli, listarea 

fișelor corectate, operațiuni ce se vor realiza utilizând 

aplicația informatică centralizată 

21-28 iulie 

2021 

Comisia de 

înscriere 

 

23 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a 

candidaților din a doua etapă a admiterii 

29 iulie 2021 Comisia de 

admitere 

județeană 

 



 

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați 

computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul 

liceal de stat. Afișarea la avizierul școlii a listei cu locurile 

neocupate în unitățile de înv.liceal. 

 

Comisia de 

înscriere 

24 Primirea cererilor de înscriere a candidaților care  au fost 

repartizați computerizat în primele 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 din primele două etape de 

admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați 

computerizat, precum și a absolvenților cl.a VIII-a care NU 

au susținut evaluarea națională 

Repartizarea candidaților 

2-6 august 

2021 

Comisia de 

înscriere 

 

 

 

 

Conform procedurii 

stabilite de comisia 

județeană de admitere 

 

 

 

                          Director,                  Secretar,   

     Prof.Claudia-Anca DIMITRIU          Adina-Alunița DRĂGHICI    


