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ADMITEREA  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

ȘI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL - AN ŞCOLAR 2019-2020 
OMEN nr. 4829 din 30.08.2018 și OMEN nr. 5031 din 04.09.2018 

 

NR. 2126/29.01.2019                                                                                                                                                                                     Avizat, 

               Inspector Școlar General 
Ioana Mihaela NEACȘU  

 

PLAN DE MĂSURI 
AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 
Prezentul plan de măsuri are ca temei Ordinul MEN nr. 4829/30.08.2018, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 
2019-2020, OMEN nr. 5031 din 04.09.2018 privind organizarea, desfăşurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru 
anul școlar 2019-2020, art. 15 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, cuprinsă în Anexa 
nr. 2 la OMECTS nr. 4802/ 31.08.2010 şi Decizia Inspectorului Şcolar General al ISMB  nr. 34/ 16.01.2019.  
 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data Locul desfăşurării Responsabilităţi 
Resurse 
necesare 

Observaţii 

1. Constituirea Comisiei de Admitere a 
Municipiului Bucureşti (emiterea 
deciziei) 

16.01.2019 ISMB  Inspectorul Şcolar 
General al ISMB 

 Oficiul juridic 

 Anexa 1 

2. Dezbaterea Legislației (metodologii, 
calendare, proceduri) privind 
admiterea în anul școlar 2019-2020 şi 
a Planului de măsuri în cadrul Comisiei 
de admitere a Municipiului Bucureşti  

11.02.2019 ISMB  Preşedintele 
Comisiei de admitere 

OMEN nr. 4829/ 
30.08.2018 

OMEN nr. 5031/ 
04.09.2018 

OMECTS nr. 
4802/31.08.2010 

OMEN nr. 4432/ 
2014 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Data Locul desfăşurării Responsabilităţi 
Resurse 
necesare 

Observaţii 

3. Transmiterea în unităţile de 
învăţământ a Legislației (metodologii, 
calendare, proceduri) privind 
admiterea în anul școlar 2019-2020, şi 
a Planului de măsuri, propus de 
Comisia municipală de admitere 

07.02.2018  

ISMB 

 Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

 Serviciul 
Informatizare ISMB 

Site-ul ISMB - 
Secțiunea 

,,Admitere 2018” 

Anexa 1 ; 2; 3 
şi 4 

4. Stabilirea centrelor de înscriere şi a 
centrelor de repartizare a candidaţilor 

Centrele de înscriere  pentru 
candidaţii de etnie romă – învăţământ 
liceal, învățământ profesional de stat și 
învățământ dual 

 

 

 

 

Centru de repartizare pentru 
candidaţii de etnie romă – învăţământ 
liceal, învățământ profesional de stat și 
învățământ dual 

Centru de repartizare pentru 
candidaţii care provin din alte judeţe 

Centru de repartizare pentru 
candidaţii care care împlinesc 18 ani 
până la data începerii cursurilor anului 
şcolar 2018-2019 

Centru de înscrire şi repartizare a 
candidaţilor în unităţile din 
învăţământul special 

27.02.2019 o ISMB 

 

o Sector 1 -Şcoala Gimnazială "Nicolae 
Titulescu" 

o Sector 2 - Şcoala Gimnazială Nr. 39 
o Sector 3 - Şcoala Gimnazială „Barbu 

Delavrancea” 
o Sector 4 - Şcoala Gimnazială Nr. 133 
o Sector 5 - Şcoala Gimnazială Nr. 131 
o Sector 6 - Şcoala Gimnazială Nr. 279 

 

o Liceul Teoretic  Bilingv “Miguel de 
Cervantes”- sector 1 

 

 

o Şcoala Gimnazială „ Sfinţii Voievozi”- 
sector 1 

o  

o Liceul Teoretic  Bilingv “Miguel de 
Cervantes”- sector 1 

 

o Şcoala Gimnazială Specială Nr. 8- sector 
1 

 Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

Diagrama centrelor  
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Nr. 
crt. 

Activitatea Data Locul desfăşurării Responsabilităţi 
Resurse 
necesare 

Observaţii 

5. Stabilirea resursei umane necesară 
pentru realizarea  ,,Admiterii – 
2019/2020” 

27.02. 2019 ISMB  Comisia de 
admitere a 

Municipiului Bucureşti 

Tabele nominale 
(propunerile 

directorilor unităţilor 
de învăţământ ) 

Inspectorii 
şcolari pentru 
management 
instituţional 

vor verifica 
legalitatea 

propunerilor 
şi corectarea 
eventualelor 

erori 

6. Avizarea Procedurilor de preselecție și 
a Procedurilor de admitere pentru 
învățământul profesional de stat și 
învățământul dual 

22 – 
28.02.2019 

ISMB  Comisia de 
admitere a 

Municipiului Bucureşti 

Proceduri  

7. Elaborarea Metodologiei de susţinere 
a probelor de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă pentru 
candidaţii care nu au susţinut/nu 
susţin proba de limbă maternă în 

cadrul Evaluării Naţionale 

27.02.2019 ISMB  Inspectorul pentru 
învăţământul 
desfăşurat în limba 
minorităţilor 

  

8. Prelucrarea  în şedinţele cu directorii, 
a Legislației (metodologii, calendare, 
proceduri) privind admiterea în anul 

școlar 2019-2020, şi a Planului de 
măsuri, propus de Comisia municipală 

de admitere  

 

Martie 2019 O unitate de învățământ la nivelul fiecărui 
sector 

 Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

CD-uri ce conţin: 
Planul de măsuri al 

ISMB 

Legislație 

Pliante 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Data Locul desfăşurării Responsabilităţi 
Resurse 
necesare 

Observaţii 

9. Constituirea comisiilor pentru 
desfăşurarea ,,Admiterii 

2019/2020” 

 Comisia de înscriere din unitatea de 
învăţământ gimnazial 

 Comisiile din centrele zonale de 
înscriere 

 Comisia de admitere de la nivelul 
unităţilor de învăţămnt liceal 

 Comisia de admitere pentru 
repartizarea candidaţilor –forma de 
înv. seral / frecvenţă redusă 

 Comisia de admitere pentru 
candidaţii proveniţi din alte judeţe 

 Comisia de admitere în învățămâtul 
profesional și dual la nivelul 
unităților de învățământ care au 
ofertă pentru învățământul 
profesional și dual 

 

08.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-
18.02.2019 

ISMB 

Unităţile de învăţământ 

 Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

 Oficiul juridic 

 

 Directorii unităţilor 
de învăţământ 

Decizii (tipizate – 
model) 

 

10. Prelucrarea Legislației (metodologii, 
calendare, proceduri) privind 
admiterea în anul școlar 2019-2020, în 
cadrul Consiliilor Profesorale de la 
nivelul unităţilor şcolare şi elaborarea 
unui „Plan de măsuri” personalizat 

 

Ianuarie –
februarie 

2019 

Unităţile de învăţământ  Directorii unităţilor 
de învăţământ 

Mapa „Admiterea 
2019/2020” 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Data Locul desfăşurării Responsabilităţi 
Resurse 
necesare 

Observaţii 

11. Şedinţe cu profesorii diriginţi ai 
claselor a VIII-a şi cu consilierii 
psihopedagogi în vederea 
consilierii/orientării şcolare 

 

10-
15.03.2019 

 

Unităţile de învăţământ 

 Directorii unităţilor 
de învăţământ  

 Diriginţii claselor a 
VIII-a 

 Consilierii 
psihopedagogi 

OMEN nr. 4829/ 
30.08.2018 

OMEN nr. 5031/ 
04.09.2018 

OMECTS nr. 
4802/31.08.2010 

OMEN nr. 4432/ 
2014 

Graficele 
şedinţelor cu 

profesorii 
diriginţi ai 
claselor a 

VIII-a vor fi 
avizate de 

inspectorul 
şcolar pentru 
management 
instituţional, 
până la data 
de 06 martie 

2019 

12. Stabilirea unităţilor şcolare care 
organizează probe de aptitudini şi de 
verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă / maternă 

 

29.03.2019 

 

ISMB 

 Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

 Inspectorii de 
specialitate 

 

Planul de 
şcolarizare – clasa 

a IX-a  

2019-2020 

 

13. Analiza opţiunilor elevilor cu privire la 
susţinerea probelor de aptitudini şi de 
verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă/maternă 

 

29.03.2018 

 

ISMB 

 Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti  

 Inspectorii de 
specialitate 

 

Procese verbale 

 

14. Elaborarea graficului de susţinere a 
probelor de aptitudini şi de verificare 
a cunoştinţelor de limbă modernă/ 
maternă 

20.04.2019 ISMB  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti  

 Inspectorii de 
specialitate 

Materiale 
consumabile 

necesare 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Data Locul desfăşurării Responsabilităţi 
Resurse 
necesare 

Observaţii 

15. Ședința cu directorii unităților de 
învățământ în care se vor organiza 
probe de aptitudini/verificarea 
cunoștințelor de limbă 
modernă/maternă 

24.04.2019 ISMB  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti  

 Inspectorii de 
specialitate 

OMECTS nr. 
4802/ 31.08.2010 

OMEN nr. 4432/ 
2014 

 

 

16. Tipărirea broşurii ,,ADMITEREA 2019” 13.05. 2019 ISMB  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

Broşura 

,,Admiterea 2019” 

 

17. Transmiterea în unitățile de 
învățământ gimnazial a broșurii 
„ADMITERE 2019” 

15-
24.05.2019 

Unitățile de învățământ gimnazial de stat 
și particulare 

 Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

Broşura 

,,Admiterea 2019” 

 

18. Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii 
pentru prezentarea procedurilor de 
admitere, a planului de şcolarizare şi a 
broşurii ,,ADMITEREA 2019” 

20.05.-
07.06.2019 
(învățământ 

liceal) 

 

13-
31.05.2019 
(învățământ 

profesional și 
dual) 

Unitățile de învățământ gimnazial  Directorii unităţilor 
de învăţământ 

OMEN nr. 4829/ 
30.08.2018 

OMEN nr. 5031/ 
04.09.2018 

OMECTS nr. 
4802/31.08.2010 

OMEN nr. 4432/ 
2014 

 

 

 

Graficele 
şedinţelor cu 

părinţii 
elevilor 

claselor a 
VIII-a vor fi 
avizate de 

inspectorul 
şcolar pentru 
management 
instituţional, 
până la data 

de  
07 martie 

2019 

19. Afișarea locurilor speciale pentru 
candidații de etnie romă 

15.05.2019 ISMB (avizier - site ISMB)  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

Lista locurilor 
pentru candidații 

de etnie romă 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Data Locul desfăşurării Responsabilităţi 
Resurse 
necesare 

Observaţii 

20. Organizarea Târgului de Oferte 
Educaţionale - 2019 

06-
10.05.2019 

Palatul Naţional al Copiilor  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

Standuri, materiale 
promoţionale 

Inspectorii 
şcolari pentru 
management 
instituţional 
vor planifica, 

organiza şi 
monitoriza 

participarea 
unităţilor de 
învăţământ 
din sector la 

Târgul de 
Oferte 

Educaţionale - 
2019 

21. Monitorizarea şedinţelor cu părinţii Conform 
graficului 

Unităţile de învăţământ  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

Graficul şedinţelor 
cu părinţii 

Inspectorii 
şcolari pentru 
management 
instituţional 

vor 
monitoriza 
derularea 

acestor 
şedinţe 

22. 
Şedinţa de instruire a resursei umane 
implicate în ,,Admiterea 2019” 
(preşedinţii comisiilor şi operatorilor 
centrelor zonale) 

10.06.2019 Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

Broşura 

,,Admiterea 2019” 

 

23. 
Anunțarea calendarului admiterii la 
învățământul seral sau cu frecvență 
redusă pentru candidații care 
împlinesc vârsta de 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului școlar 2019 
- 2020 

02.07.2019 ISMB  Comisia de 
admitere a 

Municipiului Bucureşti 

Calendarul 
admiterii pentru 

învățământul seral 
și cu frecvență 

redusă 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Data Locul desfăşurării Responsabilităţi 
Resurse 
necesare 

Observaţii 

24. Validarea candidaților admiși la 
liceele/clasele la care s-au susținut 
probe de aptitudini 

03.07.2019 ISMB  Comisia de 
admitere a 

Municipiului Bucureşti 

Procese-verbale  

25. Validarea candidaților admiși în 
învățământul profesional și dual 

05.07.2019 ISMB  Comisia de 
admitere a 

Municipiului Bucureşti 

Procese –v erbale  

26. Coordonarea şi monitorizarea 
acţiunilor de introducere a opţiunilor 
elevilor  în baza de date computerizată  

Conform 
calendarului 

04.07-
08.07.2019 

ISMB  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 
 Serviciul 
informatizare ISMB 

  

27. Primirea fișelor de opțiuni originale de 
la Comisia din centrul de înscriere 

08.07.2019 ISMB  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 

Procese-verbale  

28. Redactarea rapoartelor statistice şi 
transmiterea lor către Comisia de 
admitere a Municipiului Bucureşti 

Conform 
calendarului 
08.07.2019 

ISMB  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 
 Serviciul 
informatizare ISMB 

Rapoarte statistice  

29. Verificarea bazei de date în urma 
încheierii acţiunii de introducere a 
opţiunilor elevilor şi soluţionarea 
problemelor identificate 

Conform 
calendarului 

 

ISMB  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 
 Serviciul 
informatizare ISMB 

Note de control  

30. Afişarea, în fiecare unitate şcolară, a 
listei absolvenţilor pe tranşe de 
medii/a listei candidaților repartizați 

Conform 
calendarului 
12.07.2019 

Unităţile de învăţământ  Directorii unităților 
de învățământ 
gimnazial 
 Serviciul 
informatizare ISMB 

Listele candidaților 
absolvenților  

 

31. Elaborarea raportului sinteză privind 
admiterea în învăţământul liceal, 
profesional de stat și învățământul 
dual la nivelul Municipiului Bucureşti 

Conform 
calendarului 

ISMB  Comisia de 
admitere a 
Municipiului Bucureşti 
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PREŞEDINTE 
COMISIA DE ADMITERE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT 
LILIANA MARIA TODERIUC-FEDORCA     


