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Nr. înregistrare: 47/03.02.2014                                                                                                                                                                                     Avizat, 
Director,  

prof. dr. Ioan Pop 

Planul de măsuri pentru pregătirea şi organizarea admiterii 
 

 Prezentul plan de măsuri are ca temei Ordinul MEN nr.  4925/ 29.08.2013, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 
de stat, pentru anul şcolar 2014-2015, art. 16 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 

2011-2012, cuprinsă în Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 4802/ 31.08.2010 şi Planul de măsuri judeţean pentru pregătirea şi organizarea admiterii. 
 
Nr. 

crt. 
Activitatea Termen 

Locul 

desfăşurării Responsabilităţi Resurse 

necesare 
Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 
Constituirea Comisiei de înscriere din 

unitatea de învăţământ gimnazial 
(emiterea deciziei conform Art. 16, alin.1) 

15.10.2013 şcoală 
 director  secretar 

decizia  

2. 

Studierea documentelor oficiale privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat, pentru anul 
şcolar 2014-2015 în  cadrul comisiei: 
Ordinul MEN nr.  4925/ 29.08.2013, 
privind organizarea şi desfăşurarea 
admiterii în învăţământul liceal de stat, 
pentru anul şcolar 2014-2015, Anexa nr. 1 
şi Anexa nr. 2 din acest ordin care se referă 
la Calendarul admiterii pentru anul şcolar 
2014-2015 şi la Calculul mediei de 
admitere, Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul 
liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, 
cuprinsă în Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 
4802/ 31.08.2010.  

octombrie 
noiembrie 
2013 

şcoală 
 directori   Comisia de înscriere 

documentele 
oficiale 
enumerate 

Publicarea 
actelor 
normative 
privind 
admiterea 2014 
pe site-ul şcolii 

3. 
Informarea profesorilor direct implicaţi 
(prof. de română şi matematică) cu privire 

octombrie 
2013 

şcoală  director adjunct 
Ordinul MEN 
nr.  4925/ 
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Nr. 

crt. 
Activitatea Termen 

Locul 

desfăşurării Responsabilităţi Resurse 

necesare 
Observaţii 

la actele normative privind evaluarea 
(calculul mediei, calendarul activităţilor) 

29.08.2013 şi 
actele 
normative 
specificate în 
acesta 

4. 

Monitorizarea desfăşurării şedinţelor cu 
părinţii elevilor din clasele a VIII-a în care 
sunt prezentate noutăţile acestui an şcolar: 
modul de calcul al mediei de admitere.  

octombrie 
2013 

sălile de  
clase  diriginţii 

Planificarea 
şedinţelor 
Procese 
verbale 

 

5. 

Dezbaterea actelor normative precum şi a  
Planul de măsuri judeţean pentru pregătirea 
şi organizarea admiterii.în cadrul Comisiei 
de înscriere din şcoală 
 

27.01.2014 şcoală  Comisia de înscriere  
 

Ordinul MEN 
nr.  4925/ 
29.08.2013 şi 
actele 
normative 
specificate în 
acesta 

 

6. 
Prelucrarea în Consiliul Profesoral a 
Metodologiei de admitere, a calendarului 
admiterii şi a Planului de măsuri judeţean 

30.01.2014 şcoală  director adjunct 
 

site-ul şcolii  

7. 

Monitorizarea desfăşurării de şedinţe cu 
diriginţii claselor a VIII-a şi cu consilierii 
educativi. Verificarea conţinutului 
dosarelor de admitere. Fiecare părinte va 
primi în mapă Calendarul activităţilor şi 
Calculul mediei de admitere. 

28.02.2014 şcoală  directori dosar admitere 

 
Ordinul MEN 
nr. 
4925/29.08.2013 
şi actele 
normative 
specificate în 
acesta 

8. 

Crearea bazei de date la nivelul unităţii de 
învăţământ cuprinzând datele personale ale 
elevilor de clasa a VIII-a  

14.02.2014 şcoală 
 directori  informatician 

documentul 
Excel 
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Nr. 

crt. 
Activitatea Termen 

Locul 

desfăşurării Responsabilităţi Resurse 

necesare 
Observaţii 

 

9. 
Participarea cu date statistice, resurse 
umane la solicitarea ISJMM pentru 
realizarea „Admiterii – 2014” 

permanent  
 directori  secretar 

Statistici 
solicitate 

 

10. 

Monitorizarea activităţilor desfăşurate la 
nivelul Comisiei  de înscriere şi a 
activităţilor cu părinţii şi elevii claselor a 
VIII-a  pentru desfăşurarea „Admiterii – 
2014”  

permanent şcoală  directori 
Procese 
verbale 

 

11. 

Participarea la sesiunile de informare şi 
instruire a persoanelor care fac parte din 
comisia de înscriere. Diseminarea acestor 
informaţii în instituţie.   

30.04.2014 
Liceul de Artă 
Baia Mare 

 directori  membrii  
comisiei 

Lista cu 
prezenţa 

 

12. 

Informarea părinţilor şi elevilor cu privire 
la modelul electronic al fişei de înscriere 
Coordonarea şi îndrumarea operaţiilor de 
completare a fişelor de înscriere, de 
verificare a fişelor listate de calculator şi de 
corectare a eventualelor erori. 

30.04.2014 şcoală 

 directori  Comisia de înscriere  administrator site 
 

Fişe 
Site şcoală 

 

13. 

Asigurarea dotării şi funcţionalităţii 
corespunzătoare a instituţiei cu calculatoare 
conectate la internet, cu imprimante, 
copiatoare, precum şi consumabile în 
cantitate suficientă, cu alte mijloace 
necesare, inclusiv soft adecvat, pentru a 
realiza preluarea şi transmiterea rapidă a 
situaţiilor legate de înscrierea elevilor. 

01.05.2014 şcoală 

 directori  administrator 
patrimoniu  administrator reţea  secretar 

Baza materială  

14. 

- Completarea (dacă este cazul) bazei de 
date de la nivelul unităţii  cu datele 
personale ale elevilor din clasa a VIII-a, aşa 
cum sunt acestea trecute în fişa de înscriere;  

 
01.05.2014 
 
 

 
şcoală 
 
 

 informatician 
Comisia de  
înscriere 

 
Baza de date 
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Nr. 

crt. 
Activitatea Termen 

Locul 

desfăşurării Responsabilităţi Resurse 

necesare 
Observaţii 

- Coordonarea  completării bazei de date, 
pe măsura ce se încheie evaluarea 
naţională, respectiv semestrul al doilea al 
clasei a VIII-a, cu mediile generale de la 
evaluarea naţională, cu mediile de absolvire 
şi mediile de admitere, precum şi cu notele 
obţinute la evaluarea naţională 

 
04.07.2014 

 
şcoală 

  informatician 
Comisia de  
Înscriere 
 
secretar 

 
 
 
Baza de date 

15. 

Afişarea ofertei de şcolarizare/ ofertei de 
formare profesională, concretizată în 
profiluri, domenii şi calificări profesionale, 
pentru învăţământul liceal, filiera 
tehnologică 

01.05.2014 şcoală 
 directori  Comisia de  

înscriere 
Site-ul şcolii  

16. 

Distribuirea broşurii care cuprinde toate 
informaţiile necesare candidaţilor pentru 
admiterea în învăţământul liceal de stat, 
broşura  care se distribuie gratuit elevilor de 
clasa a VIII-a 

01.05.2014 şcoală 
  preşedintele comisiei   diriginţii  

Broşurile 
Procesele 
verbale 

 

17. 

Afişarea în şcoală şi pe site-ul şcolii a 
broşurilor cuprinzând informaţii legate de 
admitere, a listei centrelor zonale de 
înscriere, precum şi  a  listei şcolilor 
arondate fiecărui centru zonal (în situaţia în 
care şcoala noastră nu este centru zonal de 
înscriere). 

05.05.2014 şcoală 
 preşedintele comisiei  administrator site 

Site şcolii  

18. 
Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii 
pentru prezentarea procedurilor de admitere 
şi a planului de şcolarizare 

12 - 30 mai 
2014 

şcoală 
 preşedintele comisiei   diriginţii 

Procese 
verbale 

 

19. 

Asigurarea afişării în unitatea de 
învăţământ a graficului şedinţelor de 
completare a opţiunilor de către 
absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii 

05.05.2015 şcoală 
 directori  secretari şi membrii 

comisiei  

Graficele cu 
şedinţe 
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Nr. 

crt. 
Activitatea Termen 

Locul 

desfăşurării Responsabilităţi Resurse 

necesare 
Observaţii 

acestora.  

20. 

- Anunţarea numărului de locuri alocate 
pentru candidaţii romi şi pentru 
învăţământul special  
- Primirea cererilor de ocupare a locurilor 
alocate pentru candidaţii romi, respectiv 
pentru învăţământul special 
- Asigurarea repartizării pe locurile 
anunţate, în perioada prevăzută de 
calendarul admiterii 

15.05.2014 
 
 
20.06.2014 
 
 
7-12.07. 
2014 

şcoală 
 directori  membrii comisiei 

Liste cu locuri 
alocate 

 

21. 

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere 
pentru elevii sau absolvenţii care doresc să 
participe la probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă 

22-23 mai 
2014 

şcoală 
 directori  membrii comisiei  

anexele  

22. 

Monitorizarea înscrierii elevilor pentru 
probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă (cei care sunt 
interesaţi) 

26-27 mai 
2014 

Unităţile de 
învăţământ liceal 

 directori  
  

 
  

23. 

Afişarea listei candidaţilor care au 
promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă şi a rezultatelor acestora la probe.  

2 iunie 
2014 

şcoală 
 secretar  informatician 

 

Lista 
candidaţilor 
care au 
promovat 
proba de 
aptitudini 

 

24. 

Afişarea rezultatelor finale, după 
contestaţii, la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă 

 

3 iunie 
2014 

şcoală 
 secretar  informatician 

 

Lista cu 
rezultate  
finale  
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Nr. 

crt. 
Activitatea Termen 

Locul 

desfăşurării Responsabilităţi Resurse 

necesare 
Observaţii 

25. 

Monitorizarea transmiterii către Centrul 
Judeţean de Admitere a bazei de date 
cuprinzând mediile generale ale 
absolvenţilor de clasa a VIII-a şi lista 
elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia 
neîncheiată sau exmatriculaţi 

18.06.2014 
şcoală 
Şcoala Gimnazială 
„I.L. Caragiale”  

 directori  informatician 
 
 

Baza de date  

26. 

Afişarea în unitatea de învăţământ a 
situaţiei centralizate  pe judeţ a numărului 
de absolvenţi ai clasei a VIII-a, 
corespunzător fiecărei tranşe de medii de 
admitere (10-9,50; 9,49-9,00 etc.), a  
ierarhiei  judeţene, precum şi a listei 
elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia 
neîncheiată sau exmatriculaţi 

04.07.2014 
 

şcoală 
 

 directori  secretar 

Situaţia 
centralizată 
Lista cu elevii  
corigenţi, 
repetenţi, 
situaţia  
neîncheiată 
exmatriculaţi 

 

27. 

Preluarea anexelor fişelor de înscriere de la 
candidaţii care au participat la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă. 

10.07.2014 
 

şcoală 
  secretar anexele  

 Prima etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat 

28. 

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. 

Introducerea în baza de date computerizată 
a datelor din  fişele de înscriere 

4-8.07.2014 
şcoală 
 

 diriginţi  membrii comisiei  secretar 
 

Fişele cu 
opţiuni  

29. 

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

5-9.07.2014 
 

şcoală 
 

 secretar  informatician 
Fişele cu 
opţiuni  
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Nr. 

crt. 
Activitatea Termen 

Locul 

desfăşurării Responsabilităţi Resurse 

necesare 
Observaţii 

30. 

Verificarea transmiterii bazei de date la 
centrele de înscriere la centrul judeţean de 
admitere, precum şi a listei absolvenţilor 
care nu participă la repartizarea 
computerizată 

10.07.2014 

şcoală 
 
Şcoala Gimnazială 
„I.L.Caragiale” 
Baia Mare 

 directori 
 
 

 
Baza de date 

 

31. 
Predarea de către comisia din centrul de 
înscriere a fişelor de opţiuni originale la 
centrul de admitere judeţean. 

10.07. 2014 şcoală  preşedintele 
comisiei 

Fişele de 
opţiuni  

32. 

Afişarea în şcoală a listelor cu candidaţii 
declaraţi admişi şi a locurile rămase 
disponibile la unităţile de învăţământ liceal 
de stat din judeţ pentru etapa a doua de 
admitere 

15.07.2014 
16.07.2014 

şcoală  directori 
Avizierul 
unităţii  

33. 
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile 
la care candidaţii au fost repartizaţi 

17 iulie -25 
iulie 2014 

Unităţile de 
învăţământ liceal    

 A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat 

34. 

Înscrierea candidaţilor la liceele care 
organizează probe de aptitudini sau probe 
de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă 

16.07.2014 
Unităţile de 
învăţământ liceal    

35. 

Afişarea rezultatelor la probele de 
aptitudini şi la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă şi rezolvarea eventualelor 
contestaţii 

19.07.2014 şcoală 
 Secretar  informatician 

Avizierul 
unităţii  

36. 

Completarea fişei de opţiuni de către 
candidaţii care nu au participat la prima 
repartizare, completarea unei noi fişe de 
opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi 
după prima etapă a admiterii 

 
16-
21.07.2014 
 
 

şcoală 
 
 
 
 

 Secretar  Informatician  Diriginţi 
 

 
Fişele de 
opţiuni 
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Nr. 

crt. 
Activitatea Termen 

Locul 

desfăşurării Responsabilităţi Resurse 

necesare 
Observaţii 

Completarea fişei de opţiuni de către 
candidaţii care au fost respinşi la 
liceele/clasele care organizează probe de 
aptitudini. 

Completarea fişei de opţiuni de către 
candidaţii care au susţinut probe de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau de limbă maternă. 

 
 
21.07.2014 

 
 
şcoală 

 
  Secretar  Informatician  diriginţi 

 
 
 
Fişele de 
opţiuni 

37. 

Introducerea datelor în calculator, 
verificarea fişelor listate şi corectarea 
eventualelor erori 
Transmiterea noilor baze de date pentru 
etapa a doua de admitere la Centrul 
judeţean 

16- 
23.07.2014 

şcoală 
Şcoala Gimnazială 
„I.L.Caragiale” 
Baia Mare 

 secretar  informatician 
Fişele de 
opţiuni  

38. 

Afişarea în unitate a listelor cu absolvenţii 
repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu 
locurile neocupate în unităţile de 
învăţământul liceal  de stat.  

24.07.2014 şcoală  directori 
Avizierul 
unităţii  

39. 
Afişarea locurile rămase disponibile la 
unităţile de învăţământ liceal de stat din 
judeţ după a doua etapă de admitere 

25.07.2014 şcoală  directori 
Avizierul 
unităţii  

40. 
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile 
la care au fost repartizaţi candidaţii din 
etapa a doua 

24 -25.07. 
2014 

Unităţile de 
învăţământ liceal    

41. 

Rezolvarea situaţiilor speciale ivite după 
cele două etape de repartizare 
computerizată, a repartizării candidaţilor 
care nu şi-au depus dosarele de înscriere în 
termen şi a candidaţilor care nu au 
participat la primele două repartizări 

28-
31.07.2014 

şcoală  directori   
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Nr. 

crt. 
Activitatea Termen 

Locul 

desfăşurării Responsabilităţi Resurse 

necesare 
Observaţii 

computerizate 

 A treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat 

42. 

Afişarea locului de desfăşurare şi a 
graficului probelor de aptitudini sau de 
verificare a cunoştintelor de limbă modernă 
ori maternă  pentru a treia etapă de 
admitere 

01.08.2014 
şcoală 
 

 secretar 
 
 

Avizierul 
unităţii  

43. 

Înscrierea candidaţilor la liceele care 
organizează probe de aptitudini sau probe 
de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă. 

1.09. 2014 
Unităţile de 
învăţământ liceal    

44. Afişarea rezultatelor probelor de aptitudini. 3.09.2014 şcoală  secretar 
 

Avizierul 
unităţii  

45. 

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a 
care nu au participat la nicio repartizare sau 
nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, 
care nu s-au înscris în perioada prevăzută 
de metodologie sau care şi-au încheiat 
situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare. 
Afişarea rezultatelor repartizării. 

4-6.09. 
2014 
 
 
 
 

şcoală  Secretar 
 

Avizierul 
unităţii  

46. 

Elaborarea şi transmiterea către ISJMM a 
raportului cu privire la modul de 
desfăşurare a admiterii, în termen de 10 zile 
de la încheierea acesteia şi propunerea 
eventualelor modificări ale metodologiei de 
admitere în învăţământul liceal de stat. 

10.09.2014 şcoală 

 director  Comisia de  
înscriere 
 

Raportul  

Întocmit, 
 director adjunct: prof. înv. primar MOCIRAN MARIA 

 


