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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

 Scopul prezentei proceduri este acela de a stabili modul de organizare și desfășurare a celei de-a doua 

etape de admitere în învăţământul liceal de stat în anul școlar 2022-2023 pentru candidaţii din seria curentă, 

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

şcolar 2022 - 2023. 

Prezenta procedură:  

− detaliază dispozițiile generale ale Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 

liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzute în Anexa nr. 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, 

ale O.M.E nr. 5150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru 

anul școlar 2022 – 2023;  

− stabilește modul de realizare a activităţilor specifice repartizării în învăţământul liceal de stat a candidaților 

care pot participa la a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat în anul școlar 2022-2023;  

− asigură existenţa documentaţiei necesare derulării activităţii;  

− asigură derularea activităţii procedurate, în conformitate cu normele legale în materie;  

− sprijină auditul/alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control,precum și pe manageri în 

exercitarea procesului decizional. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

 

 Procedura este aplicată de către comisia județeană de admitere din cadrul Inspectoratului Școlar 

Județean Neamț și de către comisiile de admitere și comisiile de înscriere constituite la nivelul unităților de 

învățământ preuniversitar din județul Neamț, aflați în următoarele situații: 

 

a) candidații care au fost repartizaţi computerizat în învățământul liceal în prima etapă de 

admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen; 

b) candidații care au fost respinși la liceele vocaționale care au organizat probe de aptitudini; 

c)  candidații care nu au participat la repartizarea computerizată în învățământul liceal sau la 

admiterea la învățământul profesional/dual în etapa I; 

d) candidații care au participat la repartizarea computerizată în învățământul liceal pentru anul 

școlar 2022 - 2023 dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi; 

e) candidații aflați în situațiile a)-d) care întrunesc condițiile pentru a opta pentru locurile 

speciale pentru romi sau pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES; 

f) 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 nr. 5150/2021. 

 

 Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică de către:  

• membrii comisiei județene de admitere din Inspectoratul Școlar Județean Neamț; 

• directorii unităților de învățământ preuniversitar din județul Neamț; 

• membrii comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial;  

• membrii comisiei de admitere din unitățile de învățământ liceal;  

• personalului din unitatea de învățământ cu atribuții privind admiterea în clasa a IX-a în anul școlar 

2022-2023.. 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE 

 

3.1. Legislație primară 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 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. 

 

3.2. Legislație secundară 

• OME nr. 5150/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru 

anul școlar 2022—2023 și Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat; 

• Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 

școlar 2011-2012, aprobată prin OMECTS nr.4802/2010. 

 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

 

4.1. Definiţii ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau (dacă este  cazul) actul care defineşte termenul 

1. Procedură 

operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a 

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

activității, cu privire la succesiunea elementelor din cadrul derulării 

procesului respectiv. 

2. Ediție a unei 

proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, 

aprobată și difuzată. 

3. Revizia în 

cadrul ediției 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a 

procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

 

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. IȘJ Neamț Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

8. CA Consiliul de administrație 

9. ME Ministerul Educației  

10. MEN Ministerul Educației Naționale 

11. MECTS Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

12. MECȘ Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

13. MENCȘ Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

14. OMEN Ordin al Ministerului Educației Naționale 

15. OMEC Ordin al Ministerului Educației și Cercetării 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

5.1. Dispoziții generale 
 

Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică de către toate persoanele care au atribuții privind admiterea 
în învățământul liceal de stat în anul școlar 2022-2023 din inspectoratul școlar și din unitățile de învățământ 
preuniversitar din județul Neamț.  

Conform O.M.E nr. 5150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 
liceal pentru anul școlar 2022—2023, se respectă: 
 

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 
 

DATA 
LIMITĂ/PERIOADA 

EVENIMENTUL LOCUL DE 
DESFĂȘURARE 

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 2022 - 2023 

 
25 iulie 2022 

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor 
rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților 
rromi, precum și a celor destinate candidaților cu 
CES, a locului de desfășurare și a graficului 
probelor de aptitudini sau de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă ori maternă 

Site-ul 
www.isjneamt.ro 

 
26 iulie 2022 

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini 
sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe 
locurile speciale pentru rromi și a candidaților 
pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES 
în unitățile de învățământ de masă 

Liceele 
vocaționale la 
care există locuri 
libere, conform 
graficului afișat 
pe site-ul ISJ pe 
25 iulie 

 

27 – 28 iulie 2022 

Desfășurarea probelor de aptitudini  Liceele vocaționale 

la care există locuri 

libere, conform 

graficului afișat pe 

site-ul ISJ pe 25 

iulie 

 
28 - 29 iulie 2022 

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la 
probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor 
contestații 

Liceele 
vocaționale 

 

 

 

 

 

 

 
1 – 3 august 2022 

Primirea cererilor 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, a candidaților care au fost 
respinși la liceele/clasele care au organizat probe de 
aptitudini și a candidaților care au susținut probe de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă în etapa 
a doua, precum 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, 
inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru 
rromi și a candidaților pentru locurile distinct 
alocate candidaților cu CES în unitățile de 
învățământ de masă. d 
Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei 
a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 
Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi 
și candidații pentru locurile distinct alocate 

Sediul ISJ Neamț 
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candidaților cu CES în unitățile de învățământ de 
masa își  păstrează prioritatea pe locurile destinate 
acestora care au rămas libere după soluționarea 
situațiilor speciale. 

4 – 5 august 2022 Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către 
comisia de admitere județeană. 

Sediul ISJ 
Neamț 

5 august 2022 Afișarea repartizării candidaților. Sediul ISJ 
Neamț 

 

 

5.2. MODUL DE LUCRU 

 

5.2.1. Afișarea locurilor rămase libere și a informațiilor privind desfășurarea etapei a II-a 

 

În data de 25 iulie 2022, comisia de admitere județeană afișează centrul de admitere, stabilit la  

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, programul de depunere a documentelor pentru înscrierea în etapa a 

doua de admitere în învățământul liceal, pentru anul școlar 2022-2023, situația locurilor rămase libere pentru 

etapa a doua de admitere în învățământul liceal, pentru anul școlar 2022- 2023, inclusiv cele destinate 

candidaților romi, precum și cele destinate candidaților cu CES, locul de desfășurare și graficul probelor de 

aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă, pe site-ul IȘJ Neamț 

(www.isjneamt.ro).  

În data de 25 iulie 2022, comisia de admitere județeană transmite tuturor unităților de învățământ 

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

admitere în învățământul liceal, pentru anul școlar 2022-2023, inclusiv cele destinate candidaților romi și 

candidaților cu CES. Toate unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-a 

afișează lista cu locurile rămase libere pentru etapa a doua de admitere în învățământul liceal, inclusiv cele 

destinate candidaților romi și candidaților cu CES.  

În data de 25 iulie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Neamț afișează pe site-ul propriu și 

comunică unităților de învățământ informațiile extrase din Procedura operațională privind repartizarea 

candidaților în a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, 

stabilită de către comisia de admitere județeană. 

 

5.2.2 Înscrierea și repartizarea candidaților în etapa a II-a de admitere în învățământul liceal 

teoretic și tehnologic 

 

Înscrierea candidaților la etapa a II-a de admitere  

 

Înscrierea pentru etapa a doua de admitere se desfășoară în perioada 1-3 august 2022, la 

secretariatul unităților de învățământ gimnazial din care provin candidații și constă în: 

a) înscrierea candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care 

nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la probele de 

aptitudini, 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 a 

candidaților pe locurile speciale pentru romi sau locurile distinct alocate elevilor cu CES în 

învățământul de masă; 

b) înscrierea absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 

Conducerea unității de învățământ predă dosarele candidaților înscriși pentru etapa a doua de 

admitere către centrul de admitere – Inspectoratul Școlar Județean Neamț în intervalul 3-4 august 2022, 

conform programului de lucru al inspectoratului școlar. 

 

Documentele necesare pentru înscrierea la etapa a II-a de admitere în învățământul liceal 

teoretic și tehnologic 

 

 Candidații care optează pentru locurile libere vor prezenta următoarele documente: 

• cerere-tip de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2022 (Anexa nr. 1 la 

prezenta procedură);  

• copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate; 
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• copia adeverinței eliberate de școala gimnazială absolvită, cu media claselor V-VIII, media obținută 

la evaluarea națională (dacă a susținut), media de admitere (dacă este cazul); 

• declarație pe propria răspundere că nu s-a înscris până în prezent cu dosar la liceu sau la 

învățământul profesional. 

 

Candidații care optează pentru locurile speciale pentru romi sau elevi cu CES depun 

următoarele documente: 

• cerere-tip de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2022 (Anexa nr. 1 la 

prezenta procedură);  

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

• copia adeverinței eliberate de școala gimnazială absolvită, cu cu media claselor V-VIII, media 

obținută la evaluarea națională (dacă a susținut), media de admitere (dacă este cazul); 

• pentru romi: recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale 

sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa la etnia romilor (şi nu faptul 

că fac parte din respectiva organizaţie) – înregistrată la unitatea de învățământ de proveniență 

până la data de 27 mai 2022; 

• pentru candidații cu CES:  certificatul de orientare școlară și profesională, care atestă 

existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, înregistrat la unitatea de învățământ de 

proveniență până cel târziu la datat de 8.04.2022. 

 

Repartizarea candidaților înscriși pentru etapa a II-a în învățământul liceal teoretic și 

tehnologic de către comisia de admitere județeană 

 

Repartizarea de către comisia de admitere județeană are loc în perioada 4-5 august 2022.  

În baza documentelor de înscriere ale candidaților, comisia județeană de admitere întocmește: 

1. lista cuprinzând candidații înscriși la etapa a II-a, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere – 

pentru candidații care au susținut Examenul de evaluare națională; 

2. lista cuprinzând candidații înscriși la etapa a II-a, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a 

claselor V-VIII – pentru candidații care NU au susținut Examenul de evaluare națională. 

 

Pe data de 5 august 2022, comisia județeană de admitere repartizează candidații în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor completate în cererea de înscriere la etapa a II-a. 

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se 

poate calcula media de admitere se realizează de către comisia județeană de admitere, după repartizarea 

candidaților care au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor 

V-VIII. 

În 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 2022-

2023, candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei 

categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.  

Afișarea rezultatelor repartizării se va face la avizierul instituției în data de 05 august 2022.  

Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări 

ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal, 

inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 august 

2022 - până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. 

 

5.2.3 Înscrierea și repartizarea candidaților în etapa a II-a în învățământul liceal vocațional 

 

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini  

 

Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor de aptitudini, inclusiv a candidaților pe locurile 

speciale pentru romi și a candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul de 

masă are loc pe data de 26 iulie 2022. Înscrierea se face în conformitate cu prevederile Anexei 3 la O.M.E 

nr. 5150/2021. 
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 Unitățile de învățământ gimnazial eliberează la cerere anexele fișelor de înscriere la învățământul 

liceal pentru absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini.  

Anexele fișelor de înscriere sunt înmânate candidaților/părinților și sunt înregistrate în registrul 

școlii, în care se consemnează natura documentului eliberat: “anexa la fișa de înscriere pentru admitere în 

licee” şi motivul eliberării acesteia: “participare la probe de aptitudini în etapa a II-a”. 

Înscrierea la probele de aptitudini se face direct la unitatea de învățământ liceal vocațional sau prin 

mijloace electronice de comunicare, prin depunerea următoarelor documente: 

• anexa la fișa de înscriere; 

• documentele precizate în Anexa 3 la OME nr. 5150/2021 pentru fiecare profil și specializare; 

• copia după certificatul de naștere/copia după cartea de identitate; 

• copia adeverinței eliberate de școala gimnazială absolvită, cu media obținută la evaluarea 

națională, media claselor V-VIII, media de admitere; 

• declarație pe propria răspundere că nu s-a înscris până în prezent cu dosar la liceu sau la 

învățământul profesional. 

 

Desfășurarea probelor de aptitudini  

 

Desfășurarea probelor de aptitudini are loc în intervalul 27-28 iulie 2022.  

Centrele de desfăşurare a probelor de aptitudini sunt unitățile de învățământ liceal vocațional la care 

există locuri libere pentru etapa a II-a, afișate pe data de 25 iulie 2022 de către comisia de admitere județeană 

pe site-ul www.isjneamt.ro la secțiunea ADMITERE. Organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini se 

fac de către comisia de admitere din unitatea de învățământ liceal vocațional la care există locuri libere. 

Candidații respinși la probele de aptitudini pot depune cereri de înscriere la etapa a doua de admitere 

la învățământul liceal teoretic și tehnologic, conform cap. 8.2.2, până pe 3 august 2022. 

 

Repartizarea candidaților înscriși pentru etapa a II-a în învățământul liceal vocațional 

 

Repartizarea candidaților declarați admiși la probele de aptitudini se face de către comisia de 

admitere din unitatea de învățământ liceal vocațional la care s-au organizat probele, în conformitate cu 

prevederile OMECTS nr. 4802/2010 cu modificările și completările ulterioare, în ordinea descrescătoare a 

mediilor finale de admitere calculate în conformitate cu Anexa 2 la OME nr. 5150/2021, până pe data de 

29 iulie 2022. 

Candidații respinși la probele de aptitudini pot depune cereri de înscriere la etapa a doua de admitere 

la învățământul liceal teoretic și tehnologic, conform cap. 5.2.2, până pe 3 august 2022. 

 

 

5.3. DISPOZIŢII FINALE  

 

5.3.1.Inspectoratul Școlar Județean Neamț asigură postarea pe site-ul propriu și transmiterea prezentei 

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

5.3.2. Conducerea fiecărei unități de învățământ întreprinde măsuri pentru informarea și consilierea 

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

prima etapă 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, pentru anul școlar 2022-2023. Informațiile vor fi afișate la avizierul 

fiecărei unități/instituții de învățământ, precum și pe site-urile acestora.  

5.3.3. Conducerea fiecărei unități de învățământ răspunde de informarea/consilierea elevilor și a 

părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali. 

 

 

 

 

 

http://www.isjneamt.ro/


 8 

Anexa nr. 1 

Nr.___________/____/___08.2022 

 

 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA ETAPA A II-A DE ADMITERE ÎN CLASA A IX-A 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL  

 

 

 Subsemnatul/a ________________________________________________________ ,  

părinte/tutore legal al elevului/elevei ____________________________________________ ,  

absolvent/ă al/a clasei a VIII-a în anul ______________ la unitatea de învățământ 

_________________________________________, MEDIA DE ADMITERE ________, MEDIA 

DE ABSOLVIRE A CLASELOR V-VIII _____, având domiciliul 

____________________________________________, telefon părinte _______________________  

solicit repartizarea în clasa a IX-a zi, învățământ liceal, în anul școlar 2022-2023, pe locurile rămase 

libere, întrucât mă aflu într-una din categoriile: 

 nu am participat la etapa I de admitere la liceu sau învățământul profesional; 

 am participat la etapa I de admitere, dar nu am fost repartizat la liceu sau 

învățământul profesional; 

 am fost repartizat computerizat în etapa I dar nu mi-am depus dosarul de înscriere în 

perioada prevăzută de metodologie; 

 mi-am încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapei I de admitere. 

 

Particip la etapa a II-a de admitere în învățământul liceal de stat pentru: 

 locurile speciale pentru romi; 

 locuri distinct alocate candidaților cu CES. 

 

Atașez prezentei cereri următoarele documente: 

1. copia certificatului de naștere / cărții de identitate a copilului; 

2. copia adeverinței eliberate de școala gimnazială absolvită, cu media obținută la evaluarea 

națională (dacă există), media claselor V-VIII, media de admitere; 

3. declarație pe propria răspundere că nu m-am înscris până în prezent la liceu sau la 

învățământul profesional; 

4. pentru romi: recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau 

politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa la etnia romilor (şi nu faptul că 

fac parte din respectiva organizaţie) – înregistrată la unitatea de învățământ de proveniență până 

la data de 27 mai 2022; 
5. pentru candidații cu CES:  certificatul de orientare școlară și profesională, care atestă existența 

unei cerințe educaționale speciale a elevului, înregistrat la unitatea de învățământ de proveniență 

până cel târziu la datat de 8.04.2022. 
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Optez pentru locurile rămase libere, în ordinea: 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ liceal Filiera/Profilul/Domeniul pregătirii 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 unitatea de învățământ, în 

vederea soluționării cererii de înscriere a minorului.  

● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de 

învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul școlarizării.  

 

Codul individual de identificare primit la evaluarea națională este:_____________________ 

(pentru candidații care au participat la examenul de evaluare națională) 

 

Data:  

Semnătura părinte/tutore legal/reprezentant legal________________  

Semnătură elev/elevă_______________________ 

 

 
 

 


