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Data 24 februarie 2021 

 PLAN DE MĂSURI
privind pregătirea și organizarea admiterii în clasa a IX

În baza prevederilor art. 76 alin. (4), art. 94, alin.
completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri 
tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările 

Admiterea în învățământul liceal, profesional/dual
► Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 

anul şcolar 2021-2022; 
► Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3203/28.01.2021 pentru modificarea ordinului ministrului educa

privind organizarea și desfășurarea admiterii în înv
► Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 

cercetării nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea 
► Calculul mediei de admitere prevăzut în anexa nr. 2, a Ordinului

desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 
► Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în înv

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 480
școlar 2011-2012, aplicată în mod corespunzător, cu respectarea calendaruui admiterii în învă

► Metodologia de organizare și desfășurare și structura 
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5457/31.08.2020

► Metodologia de roganizare și desfășurare și structura probei de verificare a cuno
2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modern de circula
cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010.
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șurarea admiterii în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat pentru anul 

PLAN DE MĂSURI la nivelul Colegiului Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea
și organizarea admiterii în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat, 

pentru anul școlar 2021-2022 
 

94, alin. (2) lit.e) și art. 361 alin. (3) lit. d)  din Legea Educației Naționale nr. 1/2011
Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri 

cu modificările și completările ulterioare, 
ământul liceal, profesional/dual de stat, pentru anul școlar 2021-2022, se organizează în conformitate cu: 

nr. 5457/31.08. 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţă

ării nr. 3203/28.01.2021 pentru modificarea ordinului ministrului educa
șurarea admiterii în învățământul liceal  de stat pentru anul școlar 2021-2022; 

ământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 1 a Ordinului ministrului educa
cercetării nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 
Calculul mediei de admitere prevăzut în anexa nr. 2, a Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea 

mântul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022;  
șurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin 

și sportului nr. 4802/2010 privind organizarea și desfășurareaadmiterii în înv
2012, aplicată în mod corespunzător, cu respectarea calendaruui admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 

șurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele voca
ării nr. 5457/31.08.2020, 

tructura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul 
a cu program bilingv de predare a unei limbi modern de circulație internațională, aprobată prin ordinal ministrului educa
și sportului nr. 4802/2010. 

ĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 

COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET” 

tulcea.ro 
. 23500 / 11.06.2012 

ământ liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 

la nivelul Colegiului Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea 
ământ liceal de stat,  

ției Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri 

, se organizează în conformitate cu:  
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

ării nr. 3203/28.01.2021 pentru modificarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/31.08.2020 

2022, prevăzut în anexa nr. 1 a Ordinului ministrului educației și 
ământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022; 

ării nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea și 

2012, aprobată prin Ordinul ministrului 
șurareaadmiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 

ământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022; 
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3 la 

ă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-
ă, aprobată prin ordinal ministrului educației, 



 

Plan de măsuri privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a IX

Nr. 
crt. 

Măsura/Acţiunea întreprinsă 

1 

Popularizarea și dezbaterea în cadrul unității
5457/31.08.2020 privind organizarea desfăşurare
admiterii în învățământul liceal, profesional/dual
pentru anul școlar 2021-2022, a Calendarului admiterii în 
învățământul liceal prevăzut în anexa 1 și a 
mediei de admitere prevăzut în anexa 2  

2 

Planificarea acţiunilor de consiliere și orientare a elevilor  
clasei a VIII-a, în colaborare cu CJRAE Tulcea, în 
vederea pregătirii înscrierii absolvenților în 
liceal, profesional/dual, în anul școlar 2021
Acțiunile se vor desfășura în perioada 01.03

3 

Întocmirea și transmiterea către comisia jude
graficului acţiunilor de consiliere și orientare a elevilor 
clasei a VIII-a și a părinţilor acestora, în vederea 
pregătirii înscrierii în învățământul liceal, 
profesional/dual, în anul școlar 2021-2022

4 

Întocmirea și transmiterea către comisia jude
graficului ședințelor de instruire a elevilor clasei a VIII
și a părinţilor acestora, în vederea înscrierii în 
învățământul liceal, profesional/dual, în anul 
2022 
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șurarea admiterii în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat pentru anul 

 Termen 
Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare
ții a OMEC nr. 

privind organizarea desfăşurarea 
ământul liceal, profesional/dual de stat 

a Calendarului admiterii în 
a Calculului 

15-26.02.2021 
 

-Director 
-Director adjunct 
-Diriginţii claselor a VIII

ntare a elevilor  
, în colaborare cu CJRAE Tulcea, în 

ților în învățământul 
școlar 2021-2022. 

șura în perioada 01.03-14.05.2021 

22-26.02.2021 
-Director  
-Director adjunct 
-Consilier școlar 

ătre comisia județeană, a 
și orientare a elevilor 

ărinţilor acestora, în vederea 

. 

22-26.02.2021 
-Comisia de înscriere
-Consilier școlar 

ătre comisia județeană, a 
ședințelor de instruire a elevilor clasei a VIII-a 

ărinţilor acestora, în vederea înscrierii în 
, în anul școlar 2021-

22-26.02.2021 -Comisia de înscriere

ĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 

COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET” 

tulcea.ro 
. 23500 / 11.06.2012 

ământ liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 

Responsabilităţi/ realizare şi 
monitorizare 

Observaţii 

 
Diriginţii claselor a VIIIa  

Se vor încheia procese 
verbale la toate 
dezbaterile/ acţiunile 
organizate şi se vor 
păstra în portofoliul 
admiterii 2021 

Director adjunct  
 

Graficul va fi afişat la 
avizier și pe site-ul 
școlii pentru a putea fi 
consultat de părinţi şi 
elevi 

Comisia de înscriere 
 

Graficul va fi afişat la 
avizier și pe site-ul 
școlii pentru a putea fi 
consultat de părinţi şi 
elevi 

înscriere 

Graficul va fi afişat la 
avizier și pe site-ul 
școlii pentru a putea fi 
consultat de părinţi şi 
elevi 



 

Plan de măsuri privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a IX

Nr. 
crt. 

Măsura/Acţiunea întreprinsă 

5 

Informarea de către ISJ a CDSH Tulcea asupra 
organizării sau nu a probelor de preselecție, respectiv a 
probelor de admitere eliminatorii aprobate 
nivel județean pentru admiterea în învățământul 
profesional/ dual, în anul școlar 2021-2022.

6 
Dotarea colegiului cu tehnica necesară derulării optime a 
operaţiunilor de introducere, centralizare și listare a 
datelor, asigurându-se conectarea la Internet.

7 

Organizarea și desfășurarea acțiunilor de orientare și 
consiliere a elevilor clasei a VIII-a, în colaborare cu 
CJRAE Tulcea, în vederea înscrierii în învă
liceal, profesional/dual, în anul școlar 2021

8 

Organizarea și desfășurarea ședințelor de instruire a 
elevilor și a părinților acestora, în vederea înscrierii în 
învățământul liceal, profesional/dual, în anul 
2022 

9 

-Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare 
profesională, concretizată în profiluri, domenii 
calificări profesionale, pentru învățământul liceal, 
profesional/dual și a legislației în vigoare pentru admitere. 
Afișarea adresei de mail și a numărului de telefon dedicat 
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șurarea admiterii în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat pentru anul 

 Termen 
Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare
Informarea de către ISJ a CDSH Tulcea asupra 

ție, respectiv a 
aprobate și avizate la 

ământul 
2022. 

26.02.2021 -Comisia de înscriere

Dotarea colegiului cu tehnica necesară derulării optime a 
și listare a 

se conectarea la Internet. 

28.02.2021- 
27.03.2021 

-Consiliul de 
administraţie al 
colegiului 

șurarea acțiunilor de orientare și 
a, în colaborare cu 

învățământul 
școlar 2021-2022 

01.03.2021- 
14.05.2021 

-Director,  
-Director adjunct, 
-Diriginţii claselor a VIII
-Consilier școlar 

șurarea ședințelor de instruire a 
ților acestora, în vederea înscrierii în 

, în anul școlar 2021-
05.03.2021 
23.04.2021 

-Director,  
-Director adjunct, 
-Diriginţii claselor a VIII

șarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare 
profesională, concretizată în profiluri, domenii și 

ământul liceal, 
și a legislației în vigoare pentru admitere. 

ărului de telefon dedicat 

10.05.2021 
-Director,  
-Director adjunct, 
-Comisia de înscriere 

ĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 

COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET” 

tulcea.ro 
. 23500 / 11.06.2012 

ământ liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 

Responsabilităţi/ realizare şi 
monitorizare 

Observaţii 

Comisia de înscriere  

 

Director adjunct,  
Diriginţii claselor a VIIIa  

 

 

Director adjunct,  
Diriginţii claselor a VIIIa  

 

Director adjunct,  
înscriere  

 



 

Plan de măsuri privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a IX

Nr. 
crt. 

Măsura/Acţiunea întreprinsă 

admiterii 
-Crearea bazei de date cuprinzând datele personale ale 
elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin verificarea 
corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și 
formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați

10 
Popularizarea ofertelor educaționale: vizite
virtuale prin intermediul tehnologiei) în unităţile şcolare 
gimnaziale, liceale și profesionale 

11 
Înscrierea pentru probele de aptitudini, de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

12 

Afișarea la avizier și pe site-ul unității a graficului 
ședințelor de completare a opțiunilor de către absolven
clasei a VIII-a și părinții acestora.  
Transmiterea graficului către Comisia de admitere 
judeţeană   

13 
Popularizarea ofertei educaționale prin participarea 
Colegiului Dobrogean ”Spiru Haret” la Târgul de oferte  
educaţionale, la  nivel judeţean   

14 Desfășurarea probelor de aptitudini 
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șurarea admiterii în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat pentru anul 

 Termen 
Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare

Crearea bazei de date cuprinzând datele personale ale 
a, în SIIIR, prin verificarea și 

țiilor privind elevii și 
țiunile de studiu la care aceștia sunt asociați 

ționale: vizite (inclusiv 
în unităţile şcolare 

19.04.2021 
04.06.2021 

-Director,  
-Director adjunct, 
-Coordonator educativ

probele de aptitudini, de verificare a 
ă modernă sau maternă.  

14-25.05.2021 
Comisia de înscriere
unitatea de învățământ 
cu filieră vocațional

ții a graficului 
ătre absolvenții 

Transmiterea graficului către Comisia de admitere 

 
 

10.05.2021 

-Director,  
-Director adjunct, 
-Comisia de înscriere

ționale prin participarea 
Colegiului Dobrogean ”Spiru Haret” la Târgul de oferte  24-28.05.2021 

-Director,  
-Director adjunct, 
-Coordonator educativ
 -Consiliul elevilor

26-28.05.2021 -Comisia de admitere din 

ĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 

COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET” 

tulcea.ro 
. 23500 / 11.06.2012 

ământ liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 

Responsabilităţi/ realizare şi 
monitorizare 

Observaţii 

Director adjunct,  
Coordonator educativ 

 

Comisia de înscriere din 
ământ 

țională 
 

Director adjunct,  
Comisia de înscriere 

 

Director adjunct,  
Coordonator educativ, 
Consiliul elevilor 

 

Comisia de admitere din  



 

Plan de măsuri privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a IX

Nr. 
crt. 

Măsura/Acţiunea întreprinsă 

15 
Organizarea ședințelor de instruire cu părin
pentru prezentarea procedurilor de admiter
de școlarizare 

16 
Simularea privind completarea fișelor de înscriere în clasa 
a IX-a. 

17 
Asigurarea securităţii documentelor  scrise  sau 
informatice cu privire  la înscriere. 

18 

Transmiterea către Comisia de admitere judeţeană a bazei 
de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale 
absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor 
situaţia neîncheiată, corigenţi, repetenţi, prin completarea 
acesteia în aplicația informatică centralizată.

19 

Afișarea la sediul unității a listei candidaților, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere. Completarea de 
către secretariatul unității a fișelor de înscriere cu 
numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele 
personale ale absolvenților claselor a VIII-
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șurarea admiterii în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat pentru anul 

 Termen 
Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare
unitatea de învățământ 
cu filieră vocațional

ărinții și cu  elevii 
pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului 

17.05.- 
11.06.2021 

-Comisia de înscriere

șelor de înscriere în clasa 17.05.- 
11.06.2021 

Comisia de înscriere

Asigurarea securităţii documentelor  scrise  sau 
permanent,  în 

perioada de  
înscriere-

admitere 2021  

-Comisia de înscriere

Transmiterea către Comisia de admitere judeţeană a bazei 
de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale 

a, precum şi a listei elevilor cu 
corigenţi, repetenţi, prin completarea 

ă centralizată. 

16.06.2021 -Comisia de ȋnscriere 

ții a listei candidaților, în ordinea 
ompletarea de 

ții a fișelor de înscriere cu 
ământ gimnazial, cu datele 

-a, cu mediile 

5.07.2021 -Comisia de înscriere

ĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 

COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET” 

tulcea.ro 
. 23500 / 11.06.2012 

ământ liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 

Responsabilităţi/ realizare şi 
monitorizare 

Observaţii 

ământ 
țională 

Comisia de înscriere  

Comisia de înscriere  

Comisia de înscriere 
 
 

ȋnscriere   

Comisia de înscriere  



 

Plan de măsuri privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a IX

Nr. 
crt. 

Măsura/Acţiunea întreprinsă 

generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la 
evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de 
admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatic
centralizată. 

20 
Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care 
solicită să participe la admitere în alt județ.

21 

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către 
absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, 
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.  
Completarea fișelor de înscriere de către absolven
clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt 
județ. 

22 
Introducerea în baza de date computerizată  (în aplica
informatică) a datelor din fișele de înscriere.

23 
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de 
calculator, corectarea greşelilor în baza de date 
computerizată şi listarea fişelor corectate  

24 

Afișarea listelor cu absolvenții Colegiului Dobrogean 
”Spiru Haret” repartizați și a listei cu locurile neocupate 
în unitățile de învățământul liceal, profesional/dual
din județ. Afișarea listei candidaților repartizați la 
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șurarea admiterii în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat pentru anul 

 Termen 
Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare
și mediile obținute la 

a, cu mediile de 
ția informatică 

șelor de înscriere pentru candidații care 
ț. 

08-12.07.2021 -Comisia de înscriere

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către 
a şi de către părinţii acestora, 

ătre absolvenții 
a care doresc să participe la admitere în alt 

8.07.2021 
 
 

8-14.07.2021 

-Comisia de înscriere
 
 
-Comisia de admitere 
județeană 

Introducerea în baza de date computerizată  (în aplicația 
înscriere. 

8-14.07.2021 -Comisia de înscriere

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de 
calculator, corectarea greşelilor în baza de date 

 
9.07.2021 -Comisia de înscriere

șarea listelor cu absolvenții Colegiului Dobrogean 
ți și a listei cu locurile neocupate 

ământul liceal, profesional/dual de stat 
ț. Afișarea listei candidaților repartizați la 

16.07.2021 -Comisia de înscriere

ĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 

COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET” 

tulcea.ro 
. 23500 / 11.06.2012 

ământ liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 

Responsabilităţi/ realizare şi 
monitorizare 

Observaţii 

Comisia de înscriere  

Comisia de înscriere 

Comisia de admitere 
 

Comisia de înscriere  

Comisia de înscriere  

Comisia de înscriere  



 

Plan de măsuri privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a IX

Nr. 
crt. 

Măsura/Acţiunea întreprinsă 

Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea.

25 
Depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Dobrogean 
”Spiru Haret” de către candidații care au fost repartizați.

26 
Transmiterea situației locurilor rămase libere
neînscrierii candidaților admiși în prima etap
admitere. 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA

COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET”
Str. 14 Noiembrie, nr. 24, 820009, Tulcea 

Telefon / fax:  0240 517130 
e-mail: spiruharetl@yahoo.com; www.spiruharet-tulcea.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 23500 / 11.06.2012

șurarea admiterii în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat pentru anul 

 Termen 
Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare
Haret” Tulcea. 

Depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Dobrogean 
ții care au fost repartizați. 

17-20.07.2021 -Comisia de înscriere

ămase libere în urma 
ților admiși în prima etapă de 21.07.2021 -Comisia de înscriere

DIRECTOR, 
Prof. Florin – Cristian ANASTASIU 

ĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 

COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET” 
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