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1. SCOP 

Prezenta procedură este elaborată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț și stabilește modul de înscriere 

și repartizare a candidaților în clasa a IX-a, în învățământul profesional special, pentru anul școlar  2020-2021. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta procedură se aplică de către Comisia județeană de admitere din cadrul Inspectoratului Școlar Județean 

Neamț, la înscrierea și repartizarea în clasa a IX-a învățământ special a elevilor, în situațiile în care orientarea 

școlară impune continuarea studiilor în învățământul special. 

 

3. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 

1. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 (cu modificările şi completările ulterioare) 

2. Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021, 

aprobat prin Anexa nr. 1 la OMEC nr. 4325/2020; 

3. OMEN nr. 5087/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat pentru 

anul școlar 2020-2021; 

4.  OMEC nr. 4325/2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 5087/2019 privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-

2021; 

5. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobat prin 

OMENCȘ nr. 5068/31.08.2016; 

6. Ordinul comun MMFPSPV nr. 1985/04.10.2016/OMS nr. 1305/17.11.2016/OMENCȘ nr. 

5805/23.11.2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale; 

7. OMECTS 5573/07.10.2011 privind regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și 

special integrat. 

8. OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învățământ preuniversitar, cu modificări şi completări ulterioare. 

  

4. DEFINIŢII   

 

Nr. 

crt. 
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1 Procedură Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient în vederea formării 

şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi fizice ale tinerilor astfel încât 

să se poată integra pe piaţa muncii 

2 Educaţie specială Ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor, activităţilor de 

învăţare şi asistenţă complexă de recuperare, compensare, psihoterapeutică, 

medicală, socială, culturală, adaptate persoanelor care nu reuşesc independent 

să atingă, temporar sau pe toată durata şcolarizării, un nivel de dezvoltare 

corespunzător vârstei, pentru formarea competenţelor de bază în vederea 

pregătirii pentru viaţa de adult. 
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Nr. 

crt. 
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

3 Cerinţe educaţionale 

speciale (CES) 

Necesităţile educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale 

ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei 

anumite deficienţe/ dizabilităţi sau tulburări/ dificultăţi de învăţare ori de altă 

natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.). 

4 Şcoală profesională 

specială 

Instituţia şcolară care prin organizarea şi desfăşurarea procesului de predare/ 

învăţare/ evaluare facilitează integrarea socio-profesională a elevilor prin 

certificarea calificărilor profesionale. 

5 Deficienţă Absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcţii a individului, 

rezultând în urma unei maladii, unui accident ori a unei perturbări, care îl 

împiedică să participe normal la activitate în societate. 

6 Centrul de resurse şi 

de asistenţă 

educaţională 

(CJRAE) 

Unitatea specializată a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, 

coordonată metodologic de inspectoratul şcolar, care desfăşoară servicii de 

asistenţă psihopedagogică pentru părinţi, copii, cadre didactice şi care 

coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean activitatea şi 

serviciile educaţionale oferite de către centrele logopedice interşcolare şi 

cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, 

mediatorii şcolari. 

7 Certificat de 

Orientare Şcolară şi 

Profesională 

Documentul/ actul oficial eliberat de către CJRAE, conform prevederilor 

cuprinse în legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care precizează diagnosticul/ 

deficienţa şi orientează copiii, elevii şi tinerii cu CES în învăţământul de masă 

sau în învăţământul special. 

 

5. DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII 

Art. 1. Înscrierea și repartizarea candidaților în clasa a IX-a învățământ profesional special se face în baza 

criteriilor stabilite de prezenta procedură. 

 

Art. 2. Locurile alocate învățământului profesional special sunt anunțate în Broșura privind admiterea în 

învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar          

2020-2021. 

 

Art. 3. Repartizarea pe locurile din unitățile de învățământ special se face în funcție de tipul și gradul de 

deficiență a elevilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile candidaților. 

 

Art. 4. În învățământul profesional special pot fi înscriși și școlarizați, în baza certificatului de orientare emis 

de Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE, elevii cu cerințe  educaționale speciale, 

absolvenți ai învățământului gimnazial special  și/ sau ai învățământului gimnazial de masă, fără a fi condiționați 

de participarea la Examenul de evaluare națională. 

 

Art. 5. Orientarea școlară și profesională a elevilor cu CES se face la solicitarea familiei/ reprezentanților legali 

și cu acordul acestora, în funcție de tipul și gradul dizabilității, diagnosticul medical și potențialul individual. 

 

Art. 6. Pentru înscrierea elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul profesional special sunt 

necesare următoarele documente: 
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a) fișa de înscriere în învățământul profesional; 

b) certificatul de orientare școlară și profesională emis de Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 

CJRAE – cu recomandarea pentru învățământul profesional special; 

c) copie a actului de identitate al elevului (certificat de naștere și/ sau carte de identitate); 

d) copii ale actelor medicale și ale certificatului de încadrare în grad de handicap (unde este cazul); 

e) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională – dacă este cazul; 

f) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a, cuprinzând calculul mediei generale de absolvire –în copie și 

original. 

 

Art. 7. Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat se completează de către secretariatele unităților de 

învățământ gimnazial, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, cu informațiile 

privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile 

obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, după caz. Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se 

eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență 

sau repetenție. 

 

Art.8. Opțiunile elevilor se completează de către candidați, asistați de diriginți/cadre didactice din unitatea de 

învățământ gimnazial. 

 

Art. 9. Înscrierea elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul profesional special se face la 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț - Centrul județean pentru înscrierea și repartizarea elevilor în clasa                

a IX-a învățământ special, în perioada 2-3 iulie 2020, între orele 9.00-15.00. 

 

Art. 10. Documentele pot fi depuse direct de părinte/reprezentantul legal/unitatea de învățământ de proveniență 

sau transmise pe adresa de email la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Str. Lt. Drăghescu nr. 4 A, cod 610125, 

Piatra-Neamț, tel. 0233214860. fax. 0233 215 807, e-mail office@isjneamt.ro . 

 

Art. 11. Repartizarea candidaților se va face în data de 3 iulie 2020, în funcție de opțiunile din fișa de înscriere 

și de media de admitere. 

 

Art. 12. În situația în care numărul candidaților este mai mic decât numărul locurilor disponibile, repartizarea 

candidaților pe locurile pentru învățământul profesional special se va face în ordinea descrescătoare a mediilor 

de admitere, care se calculează conform art. 12 alin. 1 a) din Metodologia de organizare și desfășurarea a 

admiterii în învățământul profesional de stat aprobată prin OMENCS nr. 5068/31.08.2016. 

 

Art. 13. În situația în care numărul candidaților depășește numărul de locuri disponibile, se poate organiza o 

probă suplimentară de admitere, iar repartizarea se face în funcție de media de admitere în învățământul 

profesional, care se calculează conform art. 12 alin. 1 b) din Metodologia de organizare și desfășurarea a 

admiterii în învățământul profesional de stat aprobată prin OMENCS nr. 5068/31.08.2016. 

 

Art. 14. Proba suplimentară de admitere se organizează la Școala Profesională Specială, comuna Ștefan cel Mare, 

conform unei proceduri proprii. 

 

Art. 15. Absolvenții învățământului special gimnazial cu durata de 10 ani, care au finalizat ciclul gimnazial prin 

calificative, vor fi repartizați în funcție de opțiuni, de către comisia județeană de admitere. 

 

mailto:office@isjneamt.ro
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Art. 16. Lista cu elevii admiși în învățământul profesional special se transmite la unitățile de proveniență ale 

candidaților și la Școala Profesională Specială, comuna Ștefan cel Mare. 

 

 

6.  Calendarul înscrierii și repartizării candidaților pentru învățământul special: 

 

Data limită/ perioada ACTIVITATEA 

16 iunie 2020 Elaborarea  și comunicarea Procedurii 

operaţionale privind înscrierea și repartizarea 

candidaților în clasa a IX-a în învățământul 

profesional special pentru anul școlar 2020-2021 

2 - 3 iulie 2020 Depunerea dosarelor de înscriere  

3 iulie 2020 Repartizarea candidaților în învățământul 

profesional special  

4 iulie 2020 Afișarea repartizării candidaților în învățământul 

profesional special  

7 august -15 septembrie 2020  Înscrierea elevilor pe locurile rămase libere în 

urma repartiției din 3 iulie  

 

7. Dispoziții finale 

 La finalul etapei de repartizare fiecare unitate școlară va afișa listele cuprinzând elevii repartizați și 

locurile rămase libere. 

 Pentru locurile rămase libere înscrierea se face la unitatea școlară la care mai sunt locuri. 

În unitățile de învățământ special se pot înscrie și absolvenți ai învățământului de masă în baza 

Certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională din 

cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. 

Anexa 1 

LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE ORGANIZEAZĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

SPECIAL  

 

Şcoala Domeniul pregătirii de 

bază 

Calificarea 

profesională 

Nr 

clase 

Nr 

elevi 

ŞCOALA 

PROFESIONALĂ 

SPECIALĂ, 

COM. ŞTEFAN 

CEL MARE-

NEAMŢ 

Agricultură Lucrător in agroturism 1 12 

Turism și alimentație  Cofetar-patiser 1 12 

Industrie textilă și pielărie  Confecţioner produse 

textile 
1 12 

 

Anexa 2. Fișa de înscriere în anul școlar 2020-2021 și fișa de opțiuni pentru învățământul profesional de 

stat 
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