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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale : 

 

 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Groza Crina Secretar 3.04.2022  

1.2. Verificat Mititean Viorel Director adjunct 7.04.2022  

1.3 Aprobat Mile Anca CA, Director 8.04.2022  

 

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

 

Ediţia / revizia în 

cadrul ediţiei 
Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 2 - - - 

2.2. Revizia 1 5 - - 

2.3 Revizia 2    

2.4 Revizia 3    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale: 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exem

-plar 

nr. 

Compar-

timent 
Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă-

tura 

1.1. Aplicare  1 Secretariat Secretar  Crina Groza   

1.2. Aplicare  2 Comisia de 

înscriere din 

cadrul unității 

Decizia de 

numire din 

cadrul unității 

Persoanele 

cuprinse în 

decizia de 

constituire a 

comisiei din 

unitate 

  

1.3. Informare 3 Conducere Director Prof. Mile 

Anca-Maria 

  

 

 

 

4. PRESCURTĂRI 

● C. N. - Colegiul Naţional ,,Emanuil Gojdu”.  

● L       - Lege.  

● R.O.F.U.I.P. - Regulamentul  de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar.  

● HG - Hotărâre de Guvern.  

● C. A. - Consiliul de Administrație.  

 

 

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

5.1. Legislație primară:  

- Legea nr. 1 / 2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul MEC nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinul MEC nr. 4802/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, art.16; 

-Ordinul ME nr.5150/30.08.2021, Anexa 1 privind Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru 

anul școlar 2022-2023; 
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5.2. Legislație secundară: 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar 

prevetiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- -Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și 

completările ulterioare.  

- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Instrucțiunea nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a 

Standardului 9-Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat 

prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018. 

 

6.    SCOPUL PROCEDURII 

Prezenta procedură se referă repartizarea elevilor în clasa a IX-a , atunci când două sau mai multe 

clase sunt pe același cod la repartizarea computerizată. Procedura detaliază pașii care trebuie respectați.  

 

Cadrul general al repartizării în clasa a IX-a este reglementat de Art. 11 și Art. 19 din 

Anexa.1 la  OMEC 4802/2010 . 

 

7. Repartizarea în clasa a IX-a a elevilor care intră pe același cod 

7.1 Pentru anul școlar 2022/2023, s-a propus ca două clase, 9E și 9F să aibă specializarea  

„Ştiințe ale naturii”, dintre care, clasa 9E să fie intensiv limba engleză. 

7.2 În momentul depunerii dosarului de înscriere la liceu, în perioada 15-20 iulie 2022, părinții 

candidaților care au fost repartizați computerizat la specializarea „Ştiințe ale naturii” și au susținut și 

promovat proba de limbă engleză sau și-au echivalat un examen de profil, pot depune o cerere prin care 

solicită să fie repartizați în clasa 9E, conform modelului din anexa.1 la prezenta procedură.  

7.3 Ocuparea locurilor în clasa 9E se va face în ordine descrescătoare după media de admitere, 

pentru elevii care au depus cerere și au susținut și promovat testul de engleză.  

7.4 Dacă pentru ultimul loc din 9E sunt doi sau mai mulți candidați cu aceeași medie de 

admitere, atunci se aplică criteriile de departajare din Anexa.1 la  OM 4802/2010. 

 7.5 Dacă numărul candidaților care au susținut test de limbă engleză și cer clasa 9E este mai mic 

decât 26, atunci Comisia de admitere din liceu organizează în perioada 21-22.07.2022 test de limba 

engleză, pentru elevii admiși în clasele 9E și 9F care doresc să participe la test. Un elev care a participat 

la testul de limba engleză se consideră promovat dacă a obținut cel puțin nota 6. Locurile rămase libere 

în clasa 9E se vor ocupa după regula de la 7.3 și 7.4,  de către elevii care au participat la test și l-au 

promovat. 
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7.6 Dacă după repartizarea elevilor conform rezultatelor la testul de la 7.5, pentru clasa 9F sunt 

mai mult de 26 de candidați, atunci nu se mai organizează clasă în regim intensiv limba engleză, ca 

urmare atât clasa 9E cât și clasa 9F vor avea specializarea de „Ştiințe ale naturii”. În acest caz 

repartizarea elevilor în cele două clase se va face descrescător după media de admitere, conform 

opțiunilor din cerere(partea a II-a din anexa.1 la procedură). Elevii pentru care nu se depune o astfel de 

cerere, vor fi repartizați alternativ în cele două clase sau toți într-una, descrescător după medii. 

7.7 Pentru anul școlar 2022-2023, s-a propus ca o clasă să fie de matematică-informatică intensiv 

informatică (9A) și două de matematică-informatică (9C și 9D). 

7.8 În momentul depunerii dosarului de înscriere la liceu, în perioada 15-20 iulie 2022, părintele 

poate completa o cerere conform Anexei.2 la prezenta procedură. 

7.9 Repartizarea elevilor în cele trei clase se va face descrescător după media de admitere, 

conform opțiunilor din cerere. Elevii pentru care nu se depune o astfel de cerere, vor fi repartizați 

alternativ în clasele în care au rămas locuri, descrescător după medii. 

7.10 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexa.1. la procedura de repartizare în clasele a IX-a, în care se intră pe același cod  –  

an școlar 2022-2023 

 

Nr........din........07.2022 

 

 

Cerere 
de repartizare a elevilor în clasele 9E, 9F 

 

 

 

 

I. Cazul în care se constituie clasa de științe ale naturii intensiv engleză: 

 

Subsemnatul ..................................................părinte al elevului/elevei ................................. 

repartizat la Colegiul Național “Emanuil Gojdu”, specializarea științe ale naturii intensiv engleză/științe 

ale naturii, cu codul __, doresc ca fiul meu/fiica mea să fie repartizat(ă) în clasa 9E. 

 

 

II. Cazul în care nu se constituie clasa de științe ale naturii intensiv engleză: 

 

Subsemnatul ..................................................părinte al elevului/elevei ................................. 

repartizat la Colegiul Național “Emanuil Gojdu”, specializarea științe ale naturii intensiv engleză/științe 

ale naturii, cu codul __, pentru repartizarea fiului/fiicei într-una dintre clasele 9E sau 9F, optez în 

următoarea ordine pentru: 

 

1) ....... 

 

2) ....... 

 

 

 

Data,                                                                                                                Semnătura 

 

Notă: clasa 9E este de științe ale naturii intensiv engleză, iar 9F este de științe ale naturii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexa.2. la procedura de distribuire în clasele a IX-a, în care se intră pe același cod  – an școlar 2022-

2023 

 

Nr........din........07.2022 

 

 

Cerere 
de repartizare a elevilor în clasele 9A, 9C, 9D 

 

 

 

 

Subsemnatul ..................................................părinte al elevului/elevei ................................. 

repartizat la Colegiul Național “Emanuil Gojdu”, specializarea matematică informatică/matematică 

informatică intensiv informatică, cu codul ___, pentru repartizarea fiului/fiicei într-una dintre clasele 

9A, 9C sau 9D, optez în următoarea ordine pentru: 

 

1) ....... 

 

2) ....... 

 

3) ....... 

 

 

 

 

Data,                                                                                                                Semnătura 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: clasa 9A este matematică informatică intensiv informatică, iar 9C și 9D sunt matematică 

informatică. 


