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Stimate părinte,
Stimate absolvent de clasa a VIII-a,

Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara organizează admiterea în clasa a IX-a, la învăţământul liceal (de zi, seral şi
frecvenţă redusă), la învăţământul profesional cu durată de 3 ani și la învățământul profesional dual.
Pentru o completă informare, vă recomandăm documentarea responsabilă, prin discuţii cu diriginţii şi cu directorii
unităţilor şcolare, precum şi analiza atentă a legislației în vigoare. Informaţiile actualizate cu privire la desfăşurarea
admiterii în judeţul Hunedoara, inclusiv legislația în vigoare, le găsiţi la adresa web: http://isj.hd.edu.ro/forum, la
topicul Admitere/Înscriere/Admitere/Admitere 2021. Site-ul oficial al admiterii la nivel naţional este
http://admitere.edu.ro .
PRECIZĂRI
Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în
liceele din judeţul de provenienţă se face în perioada prevăzută de graficele din prezentul Ghid.
Candidaţii din judeţul Hunedoara, care participă la admitere în alte judeţe, se înscriu la centrul special de înscriere din
judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic.
Pentru admiterea în învăţământul seral şi în cel cu frecvenţă redusă, Centrul special de înscriere este la Inspectoratul
Școlar Judeţean Hunedoara din Deva, strada Gheorghe Bariţiu, nr. 2, telefon 0254213315.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională
Hunedoara, organizează în perioada
17-28 mai 2021
TÂRGUL VIRTUAL AL OFERTELOR EDUCAŢIONALE
Viitorii absolvenți ai clasei a VIII-a, împreună cu părinții lor, sunt invitați să facă un tur virtual al GALERIEI
LICEELOR HUNEDORENE, într-un mod simplu și facil, accesând site-ul Inspectoratului Școlar Județean
Hunedoara: http://isj.hd.edu.ro/oferta2021.html
sau sau site-ul www.cjraehd.ro/targ-oferte-2021
CUM UTILIZĂM GHIDUL?
Informaţiile din acest ghid sunt structurate astfel încât să aveţi acces la toate datele care vă vor permite să realizaţi cea
mai potrivită alegere pentru înscrierea în clasa a IX-a. Ghidul cuprinde, de asemenea, graficul activităţilor legate de
desfăşurarea admiterii în clasa a IX-a, pentru anul şcolar 2021-2022. Respectaţi cu stricteţe perioadele indicate şi, mai
ales, verificaţi corectitudinea datelor completate în fişa de înscriere.
ACORDAŢI MARE ATENŢIE:
✔ primului criteriu de repartizare - media de admitere, respectiv celui de-al doilea - opţiunea;
✔ înscrierii unui număr suficient de opţiuni pe fişă;
✔ înscrierii opţiunilor în ordinea preferinţei: de la cea mai dorită opţiune spre cea mai puţin dorită;
✔ limbii de predare - română, maghiară sau germană;
✔ distanţei dintre şcoală şi domiciliu şi a posibilităţilor materiale pentru navetă sau cazare;
✔ mediei de admitere, comparativ cu ultima medie de admitere din anul şcolar precedent!
VERIFICAŢI DE MAI MULTE ORI CORECTITUDINEA DATELOR COMPLETATE ÎN FIŞA DE
ÎNSCRIERE, RESPECTÂND TOATE ETAPELE INDICATE ÎN GRAFIC!
Informaţii suplimentare găsiţi pe http://forum.isj.hd.edu.ro/ / şi http://admitere.edu.ro.
De asemenea, puteţi suna la numărul de telefon 0254218813.
Vă dorim succes !
COMISIA DE ADMITERE JUDEŢEANĂ – 2021

Arondarea unităților de învățământ la
CENTRELE ZONALE DE ÎNSCRIERE
pentru ADMITEREA 2021:
Nr.
crt.

CENTRUL ZONAL DE ÎNSCRIERE

Adresa

1

COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL" DEVA

Deva, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 22

2

Deva, Str. Gh. Barițiu, Nr. 2

4

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA" DEVA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE" DEVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE ȚIC" BRĂNIȘCA
LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ" DEVA

5

LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA" DEVA

Deva, Str. 22 Decembrie, Nr. 116

6

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU" DEVA

Deva, Str. Titu Maiorescu, Nr. 28

7

LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR" DEVA

Deva, Str. Anemonelor, Nr. 57A

8

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA" DEVA

Deva , Str. Aleea Viitorului, Nr. 9

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȚA

Băiţa, Str. Principală, Nr. 150

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS

Certeju de Sus, Str Principală, Nr. 143

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOIMUȘ

Şoimuş, Str. Viilor, Nr. 304

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEȚEL

Veţel, Str.Primăverii, Nr. 132

13

LICEUL TEORETIC „TRAIAN LALESCU" HUNEDOARA

Hunedoara Str. Victoriei, Nr. 23

COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU" HUNEDOARA

Hunedoara, Str. Laminatorului,
Hunedoara, Str. Moldovei, Nr. 2

15

COLEGIUL NAȚIONAL „IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA

Hunedoara ,Str. Victoriei, Nr. 12

16

LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN" HUNEDOARA

Hunedoara, Str. Victoriei, Nr. 17

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HUNEDOARA

Hunedoara, Str.Trandafirilor, Nr. 10

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 HUNEDOARA

Hunedoara, Str. Luncii, Nr. 1

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIUCU INFERIOR

3

14

20

Deva, Str. Axente Sever, Nr. 3-5
Deva, Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 1

LICEUL TEORETIC GHELARI

Teliucu Inferior, str. Zorilor, Nr. 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA CERNII DE JOS
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR „ANGHEL
SALIGNY" SIMERIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRĂU

Simeria, Șoseaua Națională, Nr. 136

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RAPOLTU MARE
21

LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUȘIANU" CĂLAN

Călan , Str. Ovid Densușianu, Nr.5

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOȘOROD

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ

Boșorod, Str. Principală, Nr.73
Bretea Română, Str. Principală, Nr. 15
A

23

LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU" HAȚEG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITOVA

Haţeg Str.Munții Retezat, Nr. 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARMIZEGETUSA
24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENSUȘ

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIȚA

Densuş, Str. Principală, Nr. 32
Petros, Str. Principală, Nr. 163

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUI

Pui, Str. Republicii, Nr. 62

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU DE MORI

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNTĂMĂRIA-ORLEA

29

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „AL. BORZA" GEOAGIU

Râu de Mori, Str.Principală, Nr. 26
Sântămăria-Orlea, Str. Principală, Nr.
175
Geoagiu, Str. Independenței, Nr. 47

30

LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU" ORĂȘTIE

Orăştie, Str. Gheorghe Lazăr , Nr .8

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN DAICOVICIU" BERIU

Beriu , Str. Principală, Nr. 116

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „H. DAICOVICIU" ORĂȘTIOARA DE SUS

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOCTOR AUREL VLAD" ORĂȘTIE

Orăştie, Str. Luminii, Nr.10

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOMINIC STANCA" ORĂȘTIE

Orăştie, Str. Eroilor, Nr. 23 A

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMOS

Romos, Str. Principală, Nr. 113

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN" BRAD

Brad, Str. Liceului, Nr. 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU" BRAD
37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCOIU DE JOS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PREOT IOSIF COMȘA" RIBIȚA

Brad, Str. Libertății, Nr. 21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂLIȘOARA
38

LICEUL TEHNOLOGIC „CRIȘAN" CRIȘCIOR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN OPREAN" BUCUREȘCI

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU" BAIA DE CRIȘ

Baia De Criş, Str. Tribunului, Nr. 18

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BUTEANU" BUCEȘ

Buceş, Str. Principală, Nr. 48

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAȚA DE JOS

Vaţa de Jos, Str. Aleea Crișului, Nr. 222

42

LICEUL TEORETIC „SILVIU DRAGOMIR" ILIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VISCA

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAM

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA

45

Î

Crişcior, Str. Bunei, Nr. 2

Ilia, Str.Tudor Vladimirescu, Nr. 12
Comuna Zam
Dobra, Str.Lugojului, Nr.28
Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918 , Nr.7

46

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU" PETROȘANI
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „CARMEN SYLVA"
PETROȘANI
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA" PETROȘANI

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHEORGHE DUCA" PETROȘANI

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI

Petroşani, Str. Iosif Ştefan Octavian, Nr.
4
Petroşani, Str. Venus, Nr. 9

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VARVARA" ANINOASA

Aninoasa, Str. Scolii, Nr. 1

50

LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE" LUPENI

Lupeni, Str. Trandafirilor, Nr. 2

51

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 LUPENI

Lupeni, Str. Calea Braii, Nr. 22

52

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PETRILA

Petrila, Str. Republicii, Nr. 196

53

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION DESIDERIU SÎRBU" PETRILA

Petrila, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 5

54

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZU" VULCAN

Vulcan, Str. N. Titulescu. Nr.43

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN

Vulcan , Str. Nicolae Titulescu, Nr.31

56

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN

Vulcan, str. Traian, Nr. 2 A

57

LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT" URICANI

Uricani, str. Republicii, Nr. 16

Petroşani , Str. Independenței, Nr. 37

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul şcolar 2021-2022
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

A.

Pregătirea admiterii

PERIOADA
10 mai 2021

10 mai 2021

10 - 14 mai 2021

21 mai 2021

17 mai – 11 iunie
2021

16 iunie 2021
17 iunie 2021

13 iulie 2021

EVENIMENTUL
Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de
verificare a cunoștințelor de limbă maternă
Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri,
domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri,
specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel
județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII- a, în Sistemul
informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și
corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care
aceștia sunt asociați
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile
inspectoratelor școlare. În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care
presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară
informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea
de învățământ.
Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate
de admitere;
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere,
precum și a școlilor arondate fiecărui centru;
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului
ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către
părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal
de stat pentru anul școlar 2021-2022, precum și a unei adrese de e-mail și a unui număr de
telefon, dedicate admiterii
Transmiterea la
Ministerul
Educației a broșurilor de admitere alefiecărui județ,
în versiune electronică și tipărită
Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și
a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice
de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)
Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către Comisia de admitere
județeană a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a
VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau
exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia
națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale
absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării
acestor date în aplicația informatică centralizată
Depunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai
candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul

rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de
proveniență.
Notă: După finalizarea etapei speciale a evaluării naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a, în data de 12 iulie 2021, Comisia națională de admitere retransmite
către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană
prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor
specifice.

14 iulie 2021
15 iulie 2021

Depunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților
care au susținut Evaluarea Națională în etapa specială și care optează pentru stabilirea mediei
la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la
secretariatele unităților de învățământ de proveniență, se face în data de 12 iulie 2021
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de
învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile
generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a,
cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată.
Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a.

B.

Probele de aptitudini
Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/ gimnazial sau
prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de
07 – 14 iunie 2021
înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii
stabilite de Comisia Națională de Admitere
Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3
Notă: Pentru admiterea în colegiile militare naționale, perioada în car se susține proba de
15 – 18 iunie 2021
verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatur română și Matematică este
stabilită conform reglementărilor proprii a Ministerului Apărării Naționale
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
18 iunie 2021

18 iunie 2021

22 iunie 2021

13 iulie 2021

14 iulie 2021

15 iulie 2021

Transmiterea, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană/a
municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin
completarea acestora în aplicația informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile
de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți,
cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația
informatică centralizată
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor
candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți,
repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile
de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene
cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în
aplicația informatică centralizată
Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei
candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea
rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică
centralizată
Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost
admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de
Comisia Națională de Admitere.
Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini,
precum și candidaților care au fost admiși, dar care au declarat, în scris, că renunță la locul
obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere,

pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată
Notă: Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au
fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților
admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de
repartizare computerizată
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților
declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin
confirmarea încheierii operațiunilorspecifice în aplicația informatică centralizată
C. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform prevederilor din
07 – 14 iunie 2021 Anexa 4 și Anexa 6 la ordin.
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene
cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine
cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a
cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi
depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 16 iunie 2021.
15 – 18 iunie 2021 Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă, conform prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la ordin.
Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
18 iunie 2021
maternă
Transmiterea către Comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu
rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin
18 iunie 2021
completarea acestora înaplicația informatică centralizată
28 iunie – 2 iulie Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au
susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
2021
Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la
probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, la unitățile de învățământ de
2 iulie 2021
proveniență
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format
13 iulie 2021
electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la
probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația
informatică centralizată
D. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi
Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități
privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi
02 octombrie 2020- Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale
pentru rromi
23 aprilie 2021
NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și on-line.
În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din
care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului.
05 octombrie 2020 Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației
29 aprilie 2021
rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la
eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită
eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă.

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de
apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii
elevilor pe locurile speciale pentru rromi.
29 aprilie 2021, ora
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu
16
va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul liceal de stat
pentru anul școlar 2021-2022
Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru
10 mai 2021
fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe
locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a
VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
16 – 19 iulie 2021
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor
candidaților.
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o
sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor
completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către
Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean
Hunedoara și comunicate unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021.
20 iulie 2021
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au
fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot
solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de
repartizare computerizată și 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 2021-2022
E. Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de
masă
Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi
cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de
10 mai 2021
pregătire/calificare).
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți,
privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru
elevii cu CES.
12 aprilie –
NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe
18 iunie 2021
locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate
de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de
masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După
fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe
locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către
16 – 19 iulie 2021 părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin
formular transmis electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de
învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților.
Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face
computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe
baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel
național, de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar
județean și comunicate unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021.
20 iulie 2021

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și
cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost
repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima
etapă de repartizare computerizată și 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 2021-2022
F. Admiterea candidaților pentru învățământul special
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special. Repartizarea se face
conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
județeană, publicate
pe
15 – 19 iulie 2021 site-ul inspectoratului școlar județean și comunicate unităților de învățământ până la data de
11 iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată
a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.
G. Prima etapă de repartizare computerizată și 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 2021-2022
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către
părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin
16 – 22 iulie 2021 formular transmis electronic
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

16 – 22 iulie 2021

16 – 22 iulie 2021

22 iulie 2021
22 iulie 2021

24 iulie 2021
24 iulie 2021

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la
admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de
Comisia națională de admitere
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați
pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum
și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost
repartizați, care doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată și 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
2021-2022, completează opțiunile în perioada 20 – 22 iulie 2021
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din
fișele de înscriere
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator,
corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din
calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de
admitere județean, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea
computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la
centrul de admitere județean
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la
Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor
specifice, în aplicația informaticăcentralizată
Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat,
conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de
învățământul liceal de stat din județ

25 - 28 iulie 2021

Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere
în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
H. A doua etapă de repartizare computerizată și 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 2021-2022
Afișarea 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
29 iulie 2021
aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor
de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a
29 iulie 2021
candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de
masă
Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor
30 iulie 2021
de limbă modernă sau maternă
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de
2 august 2021
limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați
computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în
29 iulie – 5 august termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea
computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați
2021
computerizat
Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin
formular transmis electronic
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe
locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate pentru candidații cu CES
în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a
29 iulie - 4 august VIII-a, la unitatea de învățământ
Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin
2021
formular transmis electronic
Repartizarea candidaților rromi și a candidaților cu CES pe locurile special alocate acestora
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși la
liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini
29 iulie 2021

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au susținut probe de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă
4 - 5 august 2021

29 iulie - 5 august
2021
29 iulie - 5 august
2021

5 august 2021

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi și de către candidații cu
CES care au participat la a doua etapă de admitere pe locurile special alocate acestora, dar
care nu au fost repartizați sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizați
Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin
formular transmis electronic
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din
fișele de înscriere
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator,
corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din
calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean și la Centrul național de
admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația
informatică centralizată

6 august 2021

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților din a doua etapă a
admiterii
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în
învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de
învățământul liceal de stat din județ
6 – 7 august 2021 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații
din etapa a doua
Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere
7 august 2021
în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape de admitere
9 – 11 august 2021 Rezolvarea de către Comisia de admitere județeană, a situațiilor speciale apărute după etapele
de repartizare computerizată
Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în primele
două etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a
candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele
două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum
9 – 13 august 2021 și a candidaților care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate și
a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere județeană. Repartizarea se face
conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană, publicate pe site-ul
inspectoratului școlar județean și comunicate unităților de învățământ până la data de 29 iulie
2021
Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea
16 august 2021
încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
6 august 2021

I. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021- 2022
Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru
candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
19 iulie 2021
cursurilor anului școlar 2021 - 2022
Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare
26 – 30 iulie 2021
care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022
Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data
05- 07 august
începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 pe locurile de la învățământul seral și cu
2021
frecvență redusă
10 mai 2021

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în
situații justificate, modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal de stat
pentru anul școlar 2021-2022

Extras din metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii
în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2021-2022
Absolvenţii clasei a VlII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă modalitatea de evaluare
sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Media generală obţinută la Evaluarea
Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat.
Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2021, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 - 2022, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri
de zi.
Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2021 – 2022 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în
perioada prevăzută de calendarul admiterii.
Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat, se face fără examen, pe baza mediei de admitere.
Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului
gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a
VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20%
în calculul mediei de admitere.
I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2021-2022.
Calculul mediei de admitere se face astfel:
𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗, unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.
Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura
maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă
și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește
fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență
în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a
lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în
clase cu predare în limbile minorităților naționale
II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile
artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2021-2022
1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de
admitere se calculează astfel:
(3 APT + MA)/4 = MFA,
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:
(APT + MA)/2 = MFA,
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:
0,2 MA + 0,8 NP = MFA,
unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și
Matematică;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele
obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională.
Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la evaluarea
naţională sunt inferioare notei cinci.
Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară
notei cinci.
Media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire.
La liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe
de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se
susţin probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă, admiterea se face în conformitate cu prevederile prezentei
metodologii.
Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru
licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care
candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta
metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii
candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de
şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.
În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele
criterii:
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
b) media generală de absolvire a claselor V-VIII;

c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba
minorităţilor naţionale.
În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate
şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile de departajare egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt
declaraţi admişi la opţiunea solicitată.
Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni.
În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu,
potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare.

SUSŢINEREA PROBELOR LINGVISTICE
PROBA DE LIMBĂ MODERNĂ
Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi
moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea
rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a
IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.
Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale,
fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă pentru
care optează elevul. Această prevedere se aplică și elevilor care au studiat limba respectivă în gimnaziu ca limbă
maternă.
Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru
certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, li se recunosc și echivalează aceste rezultate cu proba de
verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru care au obținut distincția, conform prevederilor art. 5 alin. (3), (4),

(5) și (6) din Ordinul MEC nr. 5457/2020, cu modificările ulterioare.
Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).
Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru care optează la admiterea
în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau
superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), dar au studiat-o în context
non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza unei fișe de studiu a limbii
moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din
prezenta metodologie. Fișa se completează de către părintele/reprezentantul legal al elevului.
Părintele/reprezentantul legal al elevului integrat în categoria menționată la alin. (5) anexează fișei de studiu a limbii
moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din
prezenta metodologie documente (adeverințe de la organizațiile/instituțiile furnizoare de cursuri în limba modernă
respectivă, foi matricole de la unitățile de învățământ din altă ţară sau de la organizaţii furnizoare de educaţie care
organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări etc.)
care să valideze nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European
Comun de Referință pentru Limbi.Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și
nici în context non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi
moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător
Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), depun la secretariatul unității de învățământ/transmit comisiei
de înscriere, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, un portofoliu al cărui conținut și punctaj sunt
prevăzute în Anexa D la prezenta metodologie. Depunerea/transmiterea portofoliului, de către elev/părinte/reprezentant
legal se face în perioada prevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, semnată
de elev și de părinte/reprezentatul legal al acestuia, privind proprietatea intelectuală a conținutului acestui document.
Punctajul minim pentru ca un elev aflat să fie admis este de 60 de puncte, incluzând și cele 10 puncte din oficiu.
Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de la 1 la 10.
La proba de evaluare a portofoliilor nu se admit contestații.
Echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei
limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, precum și evaluarea portofoliilor, se realizează la nivelul
fiecărei unități de învățământ gimnazial, de către Comisia de înscriere constituită prin decizie internă.
În vederea echivalării probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă și a evaluării portofoliilor elevilor, comisia
are următoarele atribuții:
a) primește cererile de echivalare transmise prin e-mail/la adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de
primire) sau depuse la unitatea de învățământ de către părintele/reprezentantul legal al elevului, însoțite de copii ale
documentelor justificatoare menționate în prezenta anexă;
b) completează anexa la fișa de înscriere pentru fiecare elev care a depus cerere pentru echivalarea probei de
verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de
circulație internațională în regim bilingv pentru care este îndeplinită condiția de admitere menționată la art.1 alin. (4)
din prezenta metodologie;
c) echivalează rezultatele obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la
admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, precum și
rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi
străine cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă;
d)

stabilește criteriile de evaluare, respectiv baremul de evaluare și notare ale portofoliilor elevilor;

e) evaluează portofoliile elevilor;
Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei
limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se face prin transmiterea, de către părintele/reprezentantul
legal al elevului, pe adresa de e- mail/adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire) sau prin
depunerea la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format
scanat/fotocopiat, a următoarelor documente, după caz:
a. pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de
studiu din învățământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului

gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în
regim bilingv cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la prezenta
metodologie;
b.
pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne: cererea de
recunoaștere şi echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi moderne cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu
predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2021-2022, conform
modelului din Anexa B la prezenta metodologie, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului
obținut/diplomei obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în
limbi străine; în situațiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către
instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul și
fișa rezultatelor obținute;
c.
pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (5): cererea de echivalare, conform modelului din Anexa A la
prezenta metodologie și fișa de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/nonformal, conform modelului din Anexa C la prezenta metodologie. Fișa, asumată prin semnătură de către
părintele/reprezentantul legal al elevului, este însoțită de copie scanată sau fotocopie de pe documentele doveditoare;
d.
pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (7): cererea de evaluare, conform modelului din Anexa A la
prezenta metodologie, portofoliul și declarația pe propria răspundere, conform modelului din Anexa D la prezenta
metodologie.
Toate documentele scanate se vor arhiva într-un fișier denumit: Nume Prenume Elev_adm9_2021.
În cazul în care părintele/reprezentantul legal al elevului optează pentru depunerea documentelor la unitatea de
învățământ gimnazial din care provine candidatul, acesta informează,
prin telefon sau e-mail, unitatea de învățământ cu privire la intenția de depunere a documentelor, în vederea planificării
accesului în unitatea de învățământ. În cazul în care, din motive tehnice, nu se poate realiza informarea telefonică sau
prin e-mail, accesul se va face conform planificării generale realizate de unitatea de învățământ.
Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă, se afișează, în perioada prevăzută de calendarul
admiterii, la avizierul unităților de învățământ gimnazial care au avut candidați pentru această probă.

Prevederile prezentei metodologii se aplică și pentru candidații care vor să opteze pentru clasele cu
predare în regim intensiv a unei limbi moderne. Acești candidați își pot echivala proba de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă cu testul de competențe lingvistice.
PROBA DE LIMBĂ MATERNĂ
Pentru admiterea în clasa a IX-a, în învăţământul liceal de stat, la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale,
pentru anul şcolar 2021 - 2022, proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru candidaţii care nu au studiat
în gimnaziu în limba maternă respectivă constă într-o probă orală susţinută on-line.
Elevii care se vor înscrie pentru susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă vor dispune de
dispozitivele necesare (audio-video: smartphone, tabletă, laptop etc.) în vederea susţinerii on-line a probei. În situaţia în
care aceştia nu dispun de mijloace tehnice, şcoala de provenienţă le va asigura, în regim de custodie, echipamentele
necesare susţinerii probei.
Proba se va organiza on-line, de către o unitate de învăţământ liceal desemnată de inspectoratul şcolar, conform unei
proceduri elaborate şi anunţate de către inspectoratul şcolar până la data de 10 mai 2021.
Tematica probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va respecta programa pentru Evaluarea Naţională a
absolvenţilor clasei a VIII-a la limba maternă respectivă, aprobată pentru anul şcolar curent.
Aprecierea probei on-line se face cu note.
La probele orale nu se admit contestaţii.
În situaţia în care candidatul a obţinut la evaluare cel puţin nota 5, secretariatul şcolii care a organizat proba de
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica "nota
obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională", specificând limba maternă la care a fost susţinută proba.

Directorul unităţii de învăţământ care a coordonat organizarea probei on-line va confirma, prin semnătură şi ştampilă,
corectitudinea notei şi va transmite şcolilor de provenienţă ale candidaţilor fişele de înscriere în care este specificată
nota obţinută la limba maternă.
Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere,
dar constituie criteriu de departajare.
În situaţia în care candidatul a obţinut o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba şi nu va putea fi
înscris la clasa cu predare în limba maternă respectivă.
În vederea admiterii în clasa a IX-a, candidaţii care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă online, indiferent dacă au promovat-o sau nu, îşi vor completa fişa de opţiuni, în perioada prevăzută de calendarul
admiterii.
Rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se afişează la avizierul/site-ul unităţii de învăţământ la
care a fost susţinută proba, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
Rezultatele obţinute de candidaţi la proba de limbă maternă vor fi recunoscute în orice judeţ/municipiul Bucureşti în
care aceştia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată.

Etapa I
7-14 iunie 2021

15-18 iunie
2021

18 iunie 2021

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă și
transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere
Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limba maternă
Proba
Data, ora
Locația
Liceul Teoretic „Téglás Gábor‖ Deva –
Lb. Maghiară
17.06.2021 – ora 14,00 str.Anemonelor, nr. 57/A
maternă
0254/202088, devatgi@yahoo.com
Colegiul Național „Decebal‖ Deva- str.
Lb. Germană
18.06.2021 – ora 14,00 1 Decembrie 1918, nr.22
maternă
0254212758, decebal@cnd.ro
Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau
maternă

SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în liceele vocaționale se desfășoară în
conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele
vocaționale.

Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
sau de limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea
şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnazial
Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul
numeric personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIIIa, care doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă.
La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de
aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere este prezentat în secțiunea anterioară.
La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins.
În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini, există candidați
admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe
locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea
rezultatelor obținute la această probă.

Rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini și la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în
orice județ sau în municipiul București în care aceștia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent
de județul sau sectorul din municipiul București în care candidații au susținut probele respective.
PROFILUL ARTISTIC - ARTE VIZUALE
Specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design
Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în învățământul vocațional, profil artistic, specializările: Arte
plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum
urmează:
I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii şcolare liceale care organizează probele de
aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poştă sau curier, cu
confirmare de primire, a următoarelor documente:
a.

documentele de înscriere (anexa la fişa de înscriere);

b.
portofoliul de lucrări compus dintr-o mapă de lucrări în format A3 și un CD/DVD/USB-stick cu înregistrări ale
lucrărilor în format digital.
c.
o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul legal, privind originalitatea
lucrărilor din portofoliu, atât a celor din mapă, cât și a celor înregistrate pe CD/DVD/ USB stick-ul depus/trimis.
II. CONȚINUTUL PROBELOR
(1)
PENTRU CLASELE
AMBIENTALE ŞI DESIGN:
Examenul constă în două probe:

DE

ARTE

PLASTICE,

ARTE

DECORATIVE,

ARHITECTURĂ,

ARTE

a)
desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care
cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte).
Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.
Note: (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.
(2)

Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.

(3)

Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.

b)
compoziţie în culoare/volum (probă de creativitate).
Pentru clasele de ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARTE AMBIENTALE ŞI DESIGN, PORTOFOLIUL
ESTE COMPUS din:
5 (cinci) desene de observație - studii după natură, în desen (mapa de lucrări);
5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziţii cu personaje, fiecare cu o problematică plastică și subiect
diferit, în tehnica culori de apă, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick;
pentru proba de compoziție în volum, candidații care deţin imagini cu lucrări (compoziţii) proprii modelate în
lut, vor include 5 (cinci) dintre acestea în portofoliu, în locul compoziţiilor în culoare.
Notă: Elevii care provin din învăţământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări, şi o
recomandare din partea profesorului de Educaţie plastică de la şcoala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de
la Palatul/Clubul copiilor.
Criterii de apreciere pentru desenul de observație (studiu după natură):
-

Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

-

Raportul dintre obiecte (proporţii);

-

Forma, caracterul obiectelor şi sugerarea materialităţii acestora;

Redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare;
Criterii de apreciere pentru compoziţie:
-

unitatea compoziţiei;

-

expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;

notă personală, originalitate, creativitate;
Pentru clasele cu specializarea ARHITECTURĂ, probele de examen vor fi subordonate contextului specializării,
PORTOFOLIUL FIIND COMPUS din:

5 (cinci) desene de observație - studii după natură, în desen (mapa de lucrări) - natură statică alcătuită din
două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, fructe sau legume, naturale sau mulaje,
diferite obiecte)/corpuri geometrice/camera personală/ edificiu arhitectural local sau un element de mobilier urban local
foarte cunoscut/ornament de pe fațada unei clădiri;
5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziţii cu spații arhitecturale/ambientale exterioare și/sau
interioare, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick.
Criterii de apreciere pentru desenul de observație(studiu după natură):
-

Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

-

Raportul dintre obiecte (pentru natură statică);

-

Forma, caracterul obiectelor şi sugerarea materialităţii acestora;

Redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare;
Criterii de apreciere pentru compoziție – specializarea Arhitectură:
-

Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

-

Corectitudinea construcţiilor grafice (dacă se folosesc);

Realizarea plastică a compoziţiilor.
Note:
1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca media aritmetică,
calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de
notare.
2. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale,
fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.
3. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă,
este 6 (şase).
4. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menţionat la cel puţin una dintre probele de
aptitudini.
5. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestaţii.
PROFILUL ARTISTIC – MUZICĂ
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea
Muzică - Secţia Instrumentală şi Secţia Artă Vocală Interpretativă se desfăşoară pe baza evaluării unei înregistrări
audio-video a repertoriului instrumental/vocal.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea
Muzică - Secţia Teoretică se susţin on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învăţământ care
organizează probele.
I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii şcolare liceale care organizează probele de
aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poştă sau curier, cu
confirmare de primire, a următoarelor documente:
a.

documentele de înscriere (anexa la fişa de înscriere);

b.

o înregistrare audio-video în format digital pe un CD/DVD/USB stick a repertoriului instrumental/vocal;

c. o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul legal, care să ateste că
înregistrarea audio-video transmisă în format digital aparține candidatului.
Notă:
Documentele şi suportul electronic (CD/DVD/USB stick) indicate la punctele b) şi c) se depun doar de către
candidaţii care optează pentru specializările Muzică - Secţia Instrumentală şi Secţia Artă Vocală Interpretativă;
-

Timpul maxim al înregistrării este de 30 de minute;

Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.
SECȚIA INSTRUMENTALĂ
II. CONȚINUTUL PROBELOR
-

A. INSTRUMENTE ALE ORCHESTREI SIMFONICE
- Instrumente cu coarde cu arcuș, coarde ciupite, instrumente de suflat
Proba I - Proba de instrument:
Un studiu, la alegerea candidatului. Studiul va fi la un nivel de dificultate de cel puțin al ultimei
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a II-a - Recital:
a)

clase de gimnaziu.

două părţi dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;

b) o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică sau modernă, la alegerea candidatului. Lucrările vor avea
nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).
Instrumente de percuţie
Proba I - Proba de instrument:
un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la
toba mică.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a II-a - Recital:
a) o lucrare/piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit şi transcripţii), interpretată la unul din
instrumentele melodice de percuţie;
b) o lucrare/piesă muzicală cultă la alegerea candidatului (se admit şi transcripţii), interpretată la mai multe
instrumente de percuţie.
Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).
Pian, orgă clasică
Proba I - Proba de instrument:
Un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a II-a - Recital:
a) o piesă polifonică la două voci;
b) partea I dintr-o sonată clasică sau o lucrare muzicală romantică sau modernă.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).
Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probelor la pian.
B. INSTRUMENTE POPULARE – NAI, ŢAMBAL, TARAGOT, ACORDEON, SAXOFON
Proba I - Recital:
a) o piesă folclorică, la alegerea candidatului;
b) două piese, la alegerea candidatului, în mișcări ritmice diferite, din diverse zone ale țării (horă, sârbă, geampara,
brează, doină, brâu).
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
C. INSTRUMENTE PENTRU MUZICA DE JAZZ - MUZICĂ UŞOARĂ
- Instrumente cu coarde și instrumente de suflat
Proba I - Proba de instrument:
a) un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu;
b) o improvizaţie instrumentală pe o temă la alegerea candidatului.
Note: - Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).
Proba a II-a - Recital:

a) două părţi dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;
b) o lucrare/piesă muzicală, la alegere, din repertoriul clasic, romantic sau modern.
Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).
- Instrumente de percuție
Proba I - Proba de instrument:
un studiu, interpretat la toba mică, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu.
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a II-a - Recital:
a) un ―solo‖, la tobe;
b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:
- latino american;
- ritm în măsură ternară;
- reggae;
- twist sau rock and roll.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
Pian
Proba I - Proba de instrument:
a) Un studiu, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu;
b)
O improvizaţie instrumentală, pe o temă la alegerea candidatului.
Note: - Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).
Proba a II-a - Recital:
a) o piesă polifonică;
b) o parte dintr-o sonată clasică sau, la alegere, o piesă romantică sau modernă.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).
SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ
II. CONŢINUTUL PROBELOR
A.
CANTO CLASIC
Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.
A.
CANTO JAZZ - MUZICĂ UŞOARĂ
Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.
B.
CANTO TRADIŢIONAL ROMÂNESC
Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.
Note: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b). Nivelul de dificultate a studiilor, lucrărilor şi/sau pieselor prezentate
de candidaţi, pentru toate specialităţile instrumentale, trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul de dificultate prevăzut de
programele şcolare în vigoare.
SECŢIA TEORETICĂ
II. CONȚINUTUL PROBELOR
Proba I:
1. Solfegiu la prima vedere
Nota: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a II-a
2. Dicteu melodic

Recunoașterea sunetelor și a formulelor ritmice prezentate sub forma unor segmente ritmico-melodice scurte (conform
programei pentru învățământul gimnazial), pe platformă on line, în prezența comisiei de evaluare.
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Probele la prima vedere se vor susține pe una
din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele, on-line, în prezența comisiei de
evaluare.
NOTE:
1.
Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului
şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:
- preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
- vicepreşedinte (fără drept de notare) - profesor de specialitate;
- membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susţine probele sau, în
mod excepţional, unul de o specialitate înrudită.
2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică,
calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de
notare.
3. Pentru secţiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută
ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.
4. Nota finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).
5. Pentru secţiile vocal-instrumentale, un candidat se consideră neprezentat dacă nu prezintă numărul de lucrări/piese
menţionat de conţinutul probelor la instrumentul respectiv.
6. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente populare, se admit
transcripţii după lucrări muzicale originale.
7. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.
8. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita numărului de
locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare.
9. Elevii înscrişi la probele de aptitudini pentru filiera vocaţională, profil artistic muzical, vor beneficia de un punctaj
suplimentar de 0,5 puncte, adăugat la media finală a probelor de aptitudini, dacă fac dovada că au obţinut premii sau
menţiuni la Olimpiada Naţională sau la concursurile artistice desfăşurate în ultimii 4 (patru) ani şi prevăzute în
Calendarul Activităţilor Extraşcolare Naţionale/Calendarul Activităţilor Extraşcolare Regionale (CAEN/CAER).
10. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - muzică nu se admit contestaţii.

PROFILUL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR,
INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ŞCOLAR
La învăţământul liceal - filiera vocaţională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea şi certificarea
aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fişe de aptitudini, de către unitatea de învăţământ în care este
înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fişa de înscriere acandidatului.
Fişa de aptitudini va conţine:
tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice şi fizice - şi disciplina în ale cărei programe şcolare este cuprins
fiecare tip de aptitudini: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport;
media generală a claselor V - VIII la disciplinele: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie
muzicală, Educaţie fizică şi sport;
media generală a claselor V - VIII la purtare;
calificativul - ADMIS/RESPINS la profilul Pedagogic.
Pentru a fi declarat ADMIS la profilul Pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fişa de aptitudini, la
fiecare dintre disciplinele: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport,
media generală a claselor V - VIII mai mare sau egală cu 6 (șase) şi media generală la purtare a claselor V - VIII, 10

(zece).
Pentru admiterea în anul şcolar 2021 - 2022 în învăţământul liceal - filiera vocaţională, profil pedagogic, toate
specializările, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinesc atât atribuţii privind completarea
fişei de aptitudini şi de transmitere a acesteia către unitatea de învăţământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât
şi atribuţii privind completarea, semnarea şi ştampilarea anexelor la fişele de înscriere şi încărcarea informaţiilor în
aplicaţia informatică dedicată admiterii în învăţământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia
Naţională de Admitere.
Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fişa de aptitudini, în câmpul dedicat, se
face de către comisia de admitere instituită la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic,
care va alcătui şi lista candidaţilor admişi la profilul pedagogic.
Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor care au obţinut
calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere.
Modelul fişei de aptitudini este stabilit de către Comisia Naţională de Admitere şi este transmis Comisiilor de admitere
judeţene, până la data de 10 mai 2021.
Pentru elevii care studiază în clase/secţii/unităţi de învăţământ preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor
naţionale se va lua în calcul şi disciplina "Limba şi literatura maternă".
Denumire unitate școlară
Adresa
Telefon
0254216826
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”
Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 2
lpedsdd@yahoo.com

PROFILUL SPORTIV
Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul şcolar 2021 – 2022, se desfăşoară conform
următoarelor prevederi:
1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
a) existenţa avizului medical, cu specificaţia „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos‖, favorabil practicării
disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 (zece) zile lucrătoare înainte de
înscriere (condiţie eliminatorie);
b) existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel
puţin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
i. carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de
către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali (în copie conformă cu
originalul);
ii. adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv
integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an
calendaristic (document original/scanat);
iii. adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii trei ani şcolari, după caz, la
etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti, zonale/regionale/municipiul Bucureşti sau naţionale ale
competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a
Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se
constituie clasa (document original/scanat);
c) adeverinţă (document original/scanat) de la unitatea de învăţământ gimnazial absolvită cu media generală la
disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V - VIII, calculată ca media aritmetică, cu
două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina
(condiţie eliminatorie);
d) pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au media generală cel
puţin 7 (şapte) la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V - VIII;
2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V - VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără

rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina;
3. în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii finale de admitere (MFA) egale, aceştia vor fi
departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) locul 1 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia
naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
b) locul 2 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia
naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
c) locul 3 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia
naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
d) participarea, în unul din ultimii trei ani competiţionali, la Campionatele naţionale organizate de federaţia
naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
e) carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de
către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali;
f) adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an
calendaristic;
g) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele naţionale ale competiţiilor organizate de
Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul
Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
h) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele regionale/zonale/municipiul Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului
Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
i) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti ale
competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a
Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se
constituie clasa;
j) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
k) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
l) nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;
m) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale;
4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaţilor care au medii finale de admitere (MFA) egale, la
dosarul de înscriere se depun, după caz (condiţie neobligatorie):
a) pentru literele a, b, c şi d de la punctul 3 - documente eliberate de federaţia naţională de specialitate;
b) pentru literele g, h şi i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul şcolar de care aparţine
candidatul.
Denumire unitate școlară
Liceul cu Program Sportiv „Cetate”

Adresa
Deva, str. Axente Sever, nr. 3-5

Telefon

0254217015
sportiv@lpscetatedeva.ro

PROFIL TEOLOGIC
1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic, graficul
admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.
2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice,
romano-catolice de limba maghiară, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane,
absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.
3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
3.1. anexa la fișa de înscriere;
3.2. certificat de naştere – copie;
3.3. fişa medicală în original;

3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității
școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultul: ortodox);
3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultul: ortodox);
3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).
4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, pentru seminarul teologic candidații vor susține, la nivelul
probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul
ortodox).
6) Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei
aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VIII. Nota prin care se evaluează această probă
constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).
7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina
religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).
Perioada
Etapa
Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini și transmiterea/completarea anexelor fișelor de
07-14 iunie
înscriere
Desfăşurarea probelor de aptitudini
Proba
Data, ora
Locația
Interviul colocviu/probă orală, evaluate cu
15.06.2021
Seminarul Teologic Ortodox
calificativ admis/respins
15-18 iunie
„Sfânta Ecaterina‖ Prislop
Proba de verificare a cunoştinţelor
2021
Haţeg, Silvaşu de Sus, Mănăstirea
religioase (VCR) constă în calcularea, cu
Prislop
15.06.2021
două zecimale, fără rotunjire, a mediei
0372779207
aritmetice a mediilor anuale la disciplina
seminar.prislop@gmail.com
Religie din clasele V - VIII.
18 iunie 2021 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor
Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 16 – 22 iulie 2021, de
către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
Se recomandă completarea unui număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a asigura repartizarea, ţinând
seama de media de admitere şi de media ultimului admis la liceele respective în anul precedent. În situaţia completării
unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod
necorespunzător mediei sale de admitere.
Părinţii trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de
media de admitere a candidatului.
Pe fişa de înscriere se vor completa, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile,
specializările sau domeniile de pregătire dorite.
Pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi
naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă
respectivă, susţinând Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau dacă au susţinut şi promovat proba
de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării
computerizate.

Pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv/intensiv, pot înscrie codul respectiv în
fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare/echivalare a cunoştinţelor la limba modernă
respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul
repartizării computerizate.
Exemplu de completare a opţiunilor:
Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu - cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are
în broşură codul 107, atunci se va completa poziţia 1 din fişă astfel:
1. 1 0 7
Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Scorillo, specializarea ştiinţe sociale - cursuri de zi, care are în broşură codul 279,
atunci se va completa poziţia 2 din fişă astfel:
2. 2 7 9
Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului alocat
fiecărei opţiuni.
Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive.
Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de
secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz
propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate.
Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui
clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.
Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, precum şi cei care au susţinut
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică
fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de
limbă maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la centrul zonal de
înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la admiterea
computerizată.
În perioada 16 -22 iulie 2021 conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor verifica, în
prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev.

Înscrierea candidaţilor declarați admiși
Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform
unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:
⮚
cererea de înscriere;
⮚
cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
⮚
adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
⮚
foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
⮚
fişa medicală.
În etapele procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, care presupun
comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițalele tatălui și prenumele vor fi
publicate în formă anonimizată (coduri individuale).
Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în
învățământul liceal sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență,
limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de
învățământ în care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în
format letric sau în format electronic la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe
pagina de internet a Ministerului Educației.
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.
Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt

declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de
admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după
rezolvarea cazurilor speciale.
Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul
depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de
depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.
Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu
documente scanate.
În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și
certificatul de naștere se depun în copie.
Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau
prin e-mail, situația înscrierii.
În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali
ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu
originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două
săptămâni de la începerea cursurilor.
Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau aflați în
izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și care, din această cauză, nu pot
depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul
admiterii pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 - 2022, precum și dosarul de înscriere
la unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși/repartizați computerizat, transmiterea și completarea
documentelor se fac prin mijloace electronice. În această situație, părintele/reprezentantul legal transmite
unității de învățământ și o declarație-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 7, cu privire la
veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente transmise.
La susținerea on-line, de către absolvenți, a probelor de aptitudini, pentru specializările care prevăd acest
tip de probe, respectiv a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă, se aplică în mod
corespunzător și prevederile procedurii speciale elaborate de către Ministerul Educației și Ministerul
Sănătății pentru susținerea examenelor naționale în condiții de izolare.
În situația în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfășurării activităților,
acestea sunt asigurate de către unitatea de învățământ din care provine candidatul.
Situația excepțională trebuie să fie confirmată de către direcția de sănătate publică din județul în care
candidatul se află în spital sau în izolare.
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi
Admiterea candidaților pe locuri speciale pentru rromi se face computerizat, într-o sesiune distinctă,
desfășurată înaintea fiecărei etape de repartizare computerizată, conform calendarului.
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru candidaților cu CES
Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în
ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri
stabilite la nivel național, de către Comisia națională de admitere, conform calendarului.

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc
vârsta de 18 ani până la data începerii anului şcolar 2021-2022 se face la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Hunedoara.
Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data
începerii anului şcolar 2021-2022, este la sediul Inspectoratului școlar Județean Hunedoara, camera 401, strada
Gheorghe Barițiu, Nr. 2, Deva.

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 26 – 30 iulie 2021, la Centrul special de înscrieri de la
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, camera 401.
Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

a)
a)
b)

cererea de înscriere;

b)
c)

foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);

certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată;
adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a
VIII-a/ testele naţionale/examenul de capacitate;

fişa medicală.
Repartizarea acestor candidaţi se face în perioada 05 – 07 august 2021, pe locurile anunţate de inspectoratul şcolar în
broşura de admitere.
Repartizarea se face în şedinţă publică, în două etape:
În prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au
susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/ examenul de capacitate.
În a doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor VVIII, candidaţii care nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele
naţionale/examenul de capacitate.

DISPOZIŢII FINALE
Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, pot participa, fără
restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă, cât
şi pentru cele din învăţământul special.
Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi care solicită
repartizarea în învăţământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de
către comisia de admitere judeţeană, în perioada 09-13 august 2021, după repartizarea celorlalţi candidaţi.
În cazul candidaţilor cu cerinţe educative speciale, proveniţi din promoţii anterioare, se înlocuieşte în mod corespunzător,
sintagma „Evaluarea Naţională‖ cu sintagma adecvată „examenul de capacitate‖/ „testele naţionale‖/ „tezele cu subiect
unic‖.
În etapele procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, care presupun comunicarea
de rezultate, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițalele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă
anonimizată (coduri individuale).
Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în învățământul
liceal sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, limba maternă, media de
admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ în care a fost repartizat,
specializarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în format letric sau în format electronic la nivelul
unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației.
În perioada 9-13 august se vor primi cererile de înscriere ale candidaților care au fost repartizați computerizat în primele
două etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat
sau au participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost
repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au participat la primele două etape ale repartizării
computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată, la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia situaţia în perioada stabilită
şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană, în perioada 9 – 13 august 2021.
În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere, întrucât nu au participat la evaluarea
naţională, aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare, în perioada 9 – 13 august 2021, după repartizarea celorlalţi
candidaţi. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului.
Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din
admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul
respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.

LISTA LICEELOR DIN JUDEŢUL HUNEDOARA
NR.
CRT.

DENUMIREA UNIITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Adresa de e-mail

TELEFON

1.

COLEGIUL NAŢIONAL „DECEBAL” DEVA

2.

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „DRAGOMIR
HURMUZESCU” DEVA

ct_energ_deva@yahoo.com

0254220240

3.

LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA

deva_trans2003@yahoo.com

0354230739

4.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA

cnscetate@yahoo.ro

0254217015

5.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA
MARIA” DEVA

lpedsdd@yahoo.com

0254216826

6.

LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUŢĂ” DEVA

todutadeva@yahoo.com

0354805697

7.

LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” DEVA

moisildeva@yahoo.com

0254221280

8.

LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA

devatgi@yahoo.com

0254228080

cni_traian_lalescu@yahoo.com

0254717959

iancuhd@yahoo.com

0254713341

licecohd@yahoo.com

0254711150

gstlp_hd@yahoo.com

0254712391

ct.mateicorvin.hd@gmail.com

0254711687

teoretic_petrosani@yahoo.com

0254541574

infopet77@yahoo.com

0254542683

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „TRAIAN
LALESCU” HUNEDOARA
COLEGIUL NAŢIONAL „IANCU DE HUNEDOARA”
HUNEDOARA
COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU”
HUNEDOARA
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BURSAN”
HUNEDOARA
LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN”
HUNEDOARA
COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”
PETROŞANI
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „CARMEN
SYLVA” PETROŞANI

decebal@cnd.ro

0254212758

16.

COLEGIUL ECONOMIC „HERMES” PETROŞANI

lecohermespet@yahoo.com

0254542252

17.

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITIRIE LEONIDA”
PETROȘANI

gsdlpetrosani@yahoo.com

0254542482

18.

LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE” LUPENI

ltlupeni@yahoo.com

0254560905

19.

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI

gsimlupeni@yahoo.com

0254560779

20.

LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT” URICANI

retezaturicani18@gmail.com

0254511109

21.

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
PETRILA

brancusi_petrila@yahoo.com

0254550743

22.

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZU” VULCAN

liceul_vulcan@yahoo.com

0254570563

23.

LICEUL TEHNOLOGIC „CRIŞAN” CRIȘCIOR

gscriscior@yahoo.com

0254617004

24.

LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” BRAD

cnaibrad@yahoo.com

0254612641

25.

LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUȘIANU” CĂLAN

liceucalan2000@yahoo.com

0254730610

26.

LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG

liceubratianu@yahoo.com

0254770020

27.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTA
ECATERINA” PRISLOP

seminar.prislop@gmail.com

0372779207

28.

LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” ORĂȘTIE

secretariat@colegiulavlaicu.ro

0254241196

nicolaus_olahus@yahoo.com

0254241389

ctageoagiu@yahoo.com

0254248299

colegiulsaligny_simeria@yahoo.com

0254260453

liceulsd@yahoo.com

0254282524

29.
30.
31.
32.

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAUS OLAHUS”
ORĂȘTIE
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU
BORZA” GEOAGIU
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR
„ANGHEL SALIGNY” SIMERIA
LICEUL TEORETIC „SILVIU DRAGOMIR” ILIA

CODURILE SPECIALIZĂRILOR ŞI NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITERE ÎN LICEU
CLASA a IX-a, an școlar 2021-2022
Denumire liceu
COLEGIUL NAȚIONAL
„DECEBAL‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
„DECEBAL‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
„DECEBAL‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
„DECEBAL ‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
„DECEBAL‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
„DECEBAL ‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
„DECEBAL ‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
PEDAGOGIC „REGINA
MARIA‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
PEDAGOGIC „REGINA
MARIA‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
PEDAGOGIC „REGINA
MARIA‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
PEDAGOGIC „REGINA
MARIA‖ DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL
PEDAGOGIC „REGINA
MARIA‖ DEVA
LICEUL CU PROGRAM
SPORTIV „CETATE‖ DEVA
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRANSILVANIA‖ DEVA
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRANSILVANIA‖ DEVA
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRANSILVANIA‖ DEVA
LICEUL TEHNOLOGIC
ENERGETIC „DRAGOMIR
HURMUZESCU‖ DEVA
LICEUL DE ARTE
„SIGISMUND TODUȚĂ‖
DEVA

Limba
de
predar
e

Filiera

Profil

Biling
v

Intensi
v

Denumire specializare

Cod
spec
ializ
are

Nr
locuri

Ultima
medie
2020

Loc
uri
rro
mi

1

Loc
uri
elevi
R.
Mol
dov
a

Elev
i cu
CES

ROM TER UMA ENG

Filologie

107

13

9,16

ROM TER UMA FRA

Filologie

108

13

8,66

Matematică-Informatică 109

13

9,29

1

Matematică-Informatică 110

26

9,49

1

1

1

1

ROM TER

REA

ROM TER

REA

GER

TER

REA

ROM TER

REA

ROM TER

REA

ROM VOC

PED

INF

ENG

Ştiinţe ale Naturii

111

26

8,33

ENG

Ştiinţe ale Naturii

112

26

9,34

GER

Ştiinţe ale Naturii

113

13

9,10

1

12

8,57

1

124

13

8,78

1

Matematică-Informatică 125

26

9,12

1

36

8,74

1

13

8,79

48

8,86

Educator - puericultor

Filologie

ROM TER UMA

ROM TER

REA

ROM VOC

PED

1

Învăţători - educatoare

Ştiinţe Sociale

ROM TER UMA

127

ROM VOC

SPO

Sportiv

ROM THN

TEH

Mecanică

162

24

ROM THN

TEH

ENG

Electronică automatizări

160

12

8,43

ROM THN

TEH

ITA

Electronică automatizări

161

12

7,47

ROM THN

TEH

Producţie media

170

24

7,52

ROM VOC

ART

Arhitectură, Arte ambientale
şi Design

24

7,61

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

LICEUL DE ARTE
„SIGISMUND TODUȚĂ‖
DEVA
LICEUL DE ARTE
„SIGISMUND TODUȚĂ‖
DEVA
LICEUL TEHNOLOGIC
„GRIGORE MOISIL‖ DEVA
LICEUL TEHNOLOGIC
„GRIGORE MOISIL‖ DEVA
LICEUL TEORETIC „TEGLAS
GABOR‖ DEVA
LICEUL TEORETIC „TEGLAS
GABOR‖ DEVA
COLEGIUL ECONOMIC
„EMANUIL GOJDU‖
HUNEDOARA
COLEGIUL ECONOMIC
„EMANUIL GOJDU‖
HUNEDOARA
COLEGIUL ECONOMIC
„EMANUIL GOJDU‖
HUNEDOARA
COLEGIUL NAȚIONAL
„IANCU DE HUNEDOARA‖
HUNEDOARA
COLEGIUL NAȚIONAL
„IANCU DE HUNEDOARA‖
HUNEDOARA
COLEGIUL NAȚIONAL„
IANCU DE HUNEDOARA‖
HUNEDOARA
LICEUL TEORETIC „TRAIAN
LALESCU‖ HUNEDOARA
LICEUL TEORETIC „TRAIAN
LALESCU‖ HUNEDOARA
LICEUL TEORETIC „TRAIAN
LALESCU‖ HUNEDOARA
LICEUL TEHNOLOGIC
„MATEI CORVIN‖
HUNEDOARA
LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN BURSAN‖
HUNEDOARA
LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN BURSAN‖
HUNEDOARA
COLEGIUL ECONOMIC
„HERMES ‖ PETROȘANI

ROM VOC

ART

Arte plastice şi Decorative

24

6,96

1

1

ROM VOC

ART

Muzică

24

8,07

1

1

ROM THN

SRV

ENG

Economic

144

12

7,18

ROM THN

SRV

FRA

Turism şi alimentaţie

146

12

6,88

LMA

TER

REA

Matematică-Informatică

191

13

6,98

LMA THN

SRV

Turism şi alimentaţie

192

12

2,62

1

ROM THN

SRV

ENG

Comerţ

101

24

6,93

1

1

ROM THN

SRV

ENG

Economic

102

24

7,25

1

1

ROM THN

SRV

ENG

Turism şi alimentaţie

103

24

7,47

1

1

Filologie

114

26

8,17

1

1

ENG

Matematică-Informatică

115

26

7,93

1

1

ENG

Ştiinţe ale naturii

8,19

2

2

1

ROM TER UMA ENG

ROM TER

ROM TER

REA

REA

1

1

1

1

26
116

Ştiinţe ale naturii

26

ROM TER UMA

ENG

Filologie

193

26

7,74

1

ROM TER

REA

INF

Matematică-Informatică

194

13

8,57

1

ROM TER

REA

Ştiinţe ale naturii

195

13

7,73

ROM THN

TEH

Mecanică

149

24

6,11

1

Electronică automatizări 137

12

6,10

1

ROM THN TEH

1

ROM THN RES

Protecţia mediului

138

12

6,70

ROM THN SRV

Economic

105

24

6,33

1

1

1

1

1

COLEGIUL ECONOMIC
„HERMES ‖ PETROȘANI
COLEGIUL NAȚIONAL
„MIHAI EMINESCU‖
PETROȘANI
COLEGIUL NAȚIONAL
„MIHAI EMINESCU‖
PETROȘANI
COLEGIUL NAȚIONAL
„MIHAI EMINESCU ‖
PETROȘANI
COLEGIUL NAȚIONAL
„MIHAI EMINESCU‖
PETROȘANI
COLEGIUL NAȚIONAL DE
INFORMATICĂ „CARMEN
SYLVA ‖ PETROȘANI
COLEGIUL NAȚIONAL DE
INFORMATICĂ „CARMEN
SYLVA‖ PETROȘANI
LICEUL TEHNOLOGIC
„DIMITRIE LEONIDA‖
PETROȘANI
LICEUL TEHNOLOGIC
LUPENI
LICEUL TEHNOLOGIC
LUPENI
LICEUL TEORETIC „MIRCEA
ELIADE‖ LUPENI
LICEUL TEORETIC „MIRCEA
ELIADE‖ LUPENI
LICEUL TEORETIC„ MIRCEA
ELIADE‖ LUPENI
COLEGIUL TEHNIC
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI‖
PETRILA
COLEGIUL TEHNIC
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI‖
PETRILA
COLEGIUL TEHNIC
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI‖
PETRILA
COLEGIUL TEHNIC
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI‖
PETRILA
COLEGIUL TEHNIC
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI‖
PETRILA
COLEGIUL TEHNIC„ MIHAI
VITEAZU‖ VULCAN

ROM THN SRV

ENG

Turism şi alimentaţie

ROM TER UMA

ENG

Filologie

106

24

13
117

ROM TER UMA

FRA

Filologie

Matematică-Informatică

118

ROM TER REA

Ştiinţe ale Naturii

119

Matematică-Informatică

ROM TER REA

ENG

ROM THN TEH

Ştiinţe ale Naturii

1

1

1

8,41

52

8,73

2

2

26

7,76

1

1

7,27

2

2

26
120

Matematică-Informatică
ROM TER REA

1

13

ROM TER REA

INF

6,80

26
121

26

7,92

1

1

Electronică automatizări 142

24

3,93

1

1

1

1

ROM THN TEH

Mecanică

173

12

3,84

ROM THN SRV

Turism şi alimentaţie

174

12

4,65

Matematică-Informatică 186

26

6,55

1

1

ROM TER REA

ENG

2

ROM TER REA

Ştiinţe ale Naturii

187

26

7,07

1

1

ROM TER UMA

Ştiinţe Sociale

188

26

6,76

1

1

ROM THN SRV

Economic

128

24

4,98

1

1

Electronică automatizări 129

12

4,48

1

130

13

6,17

1

Matematică-Informatică 131

13

5,09

1

1

ROM THN TEH

ROM TER UMA

Filologie

ROM TER REA

ROM TER REA

ROM TER UMA

ENG

Ştiinţe ale Naturii

132

13

4,94

Filologie

150

26

6,17

1

1

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI
VITEAZU‖ VULCAN
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI
VITEAZU‖ VULCAN
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI
VITEAZU‖ VULCAN
LICEUL TEHNOLOGIC
„RETEZAT‖ URICANI

ROM TER REA

ENG

Matematică-Informatică 151

6,44

1

1

3,00

1

1

1

1

5,09

1

1

6,46

2

2

26

7,00

1

1

180

26

8,33

1

1
1

ROM THN TEH

Mecanică

152

24

ROM THN TEH

Turism şi alimentaţie

153

24

159

24

ROM THN SRV

ENG

Turism şi alimentaţie

LICEUL TEORETIC„AVRAM
ROM TER UMA
IANCU‖ BRAD

ENG

Filologie

LICEUL TEORETIC„AVRAM
IANCU‖ BRAD
LICEUL TEORETIC„AVRAM
IANCU‖ BRAD
LICEUL TEHNOLOGIC
„CRIȘAN ‖ CRIȘCIOR
LICEUL TEHNOLOGIC
„OVID DENSUȘIANU‖
CĂLAN
LICEUL TEHNOLOGIC
„OVID DENSUSIANU‖
CĂLAN
LICEUL TEHNOLOGIC
„OVID DENSUSIANU‖
CĂLAN
LICEUL TEHNOLOGIC
„OVID DENSUSIANU‖
CĂLAN
LICEUL TEORETIC „I. C.
BRĂTIANU‖ HAȚEG
LICEUL TEORETIC „I. C.
BRĂTIANU‖ HAȚEG
LICEUL TEORETIC „I. C.
BRĂTIANU‖ HAȚEG
LICEUL TEORETIC „I. C.
BRĂTIANU‖ HAȚEG
LICEUL TEORETIC „I. C.
BRĂTIANU‖ HAȚEG
SEMINARUL TEOLOGIC
ORTODOX „SFÂNTA
ECATERINA‖ PRISLOP
LICEUL TEORETIC „AUREL
VLAICU‖ ORĂȘTIE
LICEUL TEORETIC „AUREL
VLAICU‖ ORĂȘTIE
LICEUL TEORETIC „AUREL
VLAICU‖ ORĂȘTIE

26

ROM TER REA

26
178

Filologie
INF

Matematică-Informatică 179
Ştiinţe ale Naturii

ROM TER REA

26

ROM THN SRV

Industrie alimentară

140

24

1

ROM THN TEH

Construcții, instalații și
lucrări publice

154

12

1

ROM THN TEH

Electromecanică

155

12

ROM TER UMA

Filologie

156

13

ROM TER UMA

Științe sociale

158

13

ROM THN TEH

Electric

181

24

5,46

1

1

Filologie

182

26

7,98

1

1

Matematică-Informatică 183

26

8,93

1

1

ROM TER UMA

ENG

ROM TER REA

ENG

ROM THN SRV
ROM TER REA

ENG

5,24

1

1

1

Turism şi alimentaţie

184

24

6,29

1

1

Ştiinţe ale Naturii

185

26

8,31

1

1

24

7,59

ROM VOC TEO

Teologie ortodoxă

ROM TER UMA

Filologie

175

26

7,76

1

1

Matematică-Informatică

176

26

7,09

1

1

Ştiinţe ale Naturii

177

26

7,41

2

2

ROM TER REA
ROM TER REA

INF

1

1

LICEUL TEORETIC „AUREL
VLAICU‖ ORĂȘTIE
LICEUL TEHNOLOGIC
AGRICOL „ALEXANDRU
BORZA‖ GEOAGIU
LICEUL TEHNOLOGIC
AGRICOL „ALEXANDRU
BORZA‖ GEOAGIU
LICEUL TEHNOLOGIC
AGRICOL „ALEXANDRU
BORZA‖ GEOAGIU
LICEUL TEHNOLOGIC
AGRICOL „ALEXANDRU
BORZA‖ GEOAGIU
LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORT FEROVIAR
„ANGHEL SALIGNY‖
SIMERIA
LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORT FEROVIAR
„ANGHEL SALIGNY‖
SIMERIA
LICEUL TEORETIC „SILVIU
DRAGOMIR‖ ILIA
LICEUL TEORETIC „SILVIU
DRAGOMIR‖ ILIA

ROM TER REA

ENG

Ştiinţe ale Naturii

26

ROM THN RES

Agricultură

164

12

4,88

ROM THN SRV

Economic

165

12

6,32

ROM THN RES

Silvicultură

166

12

4,57

ROM THN SRV

Turism şi alimentaţie

167

12

4,92

1

ROM TER UMA

Filologie

168

26

6,94

1

1

ROM THN TEH

Mecanică

169

24

5,58

1

1

ROM TER UMA

Filologie

189

13

6,33

Matematică-Informatică 190

13

7,30

ROM TER REA

1

1

1

1
1

LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL ȘI CEL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
CLASA A IX-A, an școlar 2021-2022
Forma
Limba
Domeniu/Denumire
Denumire liceu
Filiera Profil
învățământ
predare
specializare
COLEGIUL NAȚIONAL DE
LIC/fără
ROM
TER
UMAN
Științe sociale
INFORMATICĂ "CARMEN
frecvență
SYLVA" PETROȘANI
LICEUL TEHNOLOGIC
LIC/fără
ROM
TER
REA
Ştiinţe ale Naturii
ENERGETIC „DRAGOMIR
frecvență
HURMUZESCU" DEVA
LICEUL TEHNOLOGIC
LIC/fără
ROM
TER
REA
Ştiinţe ale Naturii
"CONSTANTIN BURSAN"
frecvență
HUNEDOARA
LICEUL TEHNOLOGIC „OVID
LIC/fără
ROM
TER
REA
Ştiinţe ale Naturii
frecvență
DENSUȘIANU" CĂLAN
COLEGIUL ECONOMIC
LIC/seral
ROM
THN
SRV
Comerţ
„HERMES" PETROȘANI
LICEUL TEHNOLOGIC
LIC/seral
ROM
THN
TEH
Mecanică
„DIMITRIE LEONIDA"
PETROȘANI
LICEUL TEHNOLOGIC
Electronică și
LIC/seral
ROM
THN
TEH
automatizări
LUPENI
LICEUL TEHNOLOGIC
Fabricarea produselor
LIC/seral
ROM
THN
TEH
din lemn
„GRIGORE MOISIL" DEVA
LICEUL TEHNOLOGIC
LIC/seral
ROM
TER
REA
Ştiinţe ale Naturii
„GRIGORE MOISIL" DEVA
LICEUL TEHNOLOGIC
LIC/seral
ROM
THN
TEH
Electromecanic
‖MATEI CORVIN‖
HUNEDOARA
LICEUL TEHNOLOGIC
LIC/seral
ROM
THN
RES
Agricultură
AGRICOL „ALEXANDRU
BORZA" GEOAGIU
LICEUL TEHNOLOGIC
LIC/seral
ROM
THN
TEH
Mecanică
„CRIȘAN" CRIȘCIOR
LICEUL TEORETIC GHELARI

LIC/seral

ROM

TER

REA

Matematicăinformatică

Nr
locuri
28

28

28

28
28

28

28
28
28

28

28

28
28

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU
DURATA DE 3 ANI
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Învăţământul profesional de stat reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări
stabilite de ME în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin
documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.
Învăţământul profesional este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior, cu frecvenţă,
cursuri de zi, şi se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.
Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional de stat constă în:
a) pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an de învăţământ
profesional;
b) pregătire profesională generală şi de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea
şi al treilea an de învăţământ profesional.
Pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional de stat se desfăşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic,
al orelor de instruire practică şi al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învăţământ.
Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în laboratoarele şi atelierele unităţii de
învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră pentru pregătirea practică.
Absolvenţii învăţământului profesional de stat, care au finalizat stagiile de pregătire practică stabilite prin planul-cadru
de învăţământ, au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale.
Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învăţământ care a asigurat formarea
profesională a absolvenţilor, cu condiţia ca unitatea de învăţământ să fie acreditată conform legii.
Dacă urmezi învăţământul profesional ai următoarele avantaje:
✔
Învățarea unei meserii în 3 ani prin interacțiunea directă cu specialiștii
✔
Învățarea unei meserii prin folosirea tehnicilor avansate de lucru/loc de muncă asigurat

✔

Bursa lunară de la stat; Vei beneficia, prin intermediul unui program naţional de susţinere a învăţământului
profesional, de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON;
✔
Pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vei putea continua să lucrezi pe o perioadă
determinată (cu respectarea condiţiilor legale) pentru a-ţi face propriile economii;
✔
Angajatorii îi vor susţine, acolo unde condiţiile permit acest lucru, pe cei mai buni dintre elevi prin burse
suplimentare de practică;

✔
✔

Descoperirea/explorarea intereselor, pasiunilor, abilităților pentru profesie

Obținerea unei diplome recunoscută la nivel european – dobândirea unui certificat de calificare profesională
şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass;
✔
Posibilitatea continuării studiilor în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în vederea obţinerii diplomei de
bacalaureat.
Pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a candidaţilor/părinţilor, este necesară
informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

ACTIVITATEA

Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate,
concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, la sediul unităţilor de
10 mai 2021
învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional de stat
INFORMAREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA DE
CONTINUARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

17 mai-11 iunie
2021

Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, organizate la toate unităţile
de învăţământ gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail,
videoconferinţă on-line etc.), pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a
procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat,
inclusiv în învăţământul dual, şi a modului de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în
învăţământul profesional de stat, respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual.

ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
2 octombrie 2020 –
23 aprilie 2021

5 octombrie 2020 29 aprilie 2021

29 aprilie 2021

10 mai 2021

PREGĂTIREA ADMITERII
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile speciale
pentru romi
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romilor
NOTĂ:
Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă pot fi eliberate şi on-line. În această
situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine
candidatul, în format.pdf, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru
autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei romilor, care o emite,
potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi
părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de
apartenenţă la etnia romilor.
Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de
apartenenţă la etnia romă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii
elevilor pe locurile speciale pentru romi
NOTĂ:
Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade nu va mai fi
luată în considerare pentru nicio etapă de admitere în învăţământul profesional şi dual de stat
pentru anul şcolar 2021-2022!
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
NOTĂ:
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ
profesional la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru
învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere
independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
ADMITEREA PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI

16-19 iulie 2021

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învăţământul profesional și dual, de stat pe
locurile speciale pentru romi de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular
transmis electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

19 iulie 2021

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni ale candidaţilor pe locurile
speciale pentru romi la ISJ - comisia de admitere judeţeană
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
NOTĂ:

Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în şedinţă publică în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de
20 iulie 2021
înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia judeţeană de admitere,
publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean
Şedinţa publică se poate organiza on line.
Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapele
ulterioare admiterea
Admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă
(profesional/dual)
Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii elevi
cu CES
NOTĂ: Locurile speciale pentru candidaţii cu CES se stabilesc de comisiile de
admitere judeţene ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de
şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru
10 mai 2021
candidaţii cu CES la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează
preselecţie şi nici lacalificările din oferta pentru învăţământul dual la care sunt prevăzute
probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor
înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii diriginţi, privind
admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES
NOTĂ:
12aprilie -18 iunie
Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri
2021
distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa, în calitate de
invitaţi, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, profesional şi profesional dual de
masă, specialişti din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum şi alţi factori reprezentativi

16-19 iulie 2021

Completarea opţiunilor în anexa fişei de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea
pe locurile speciale pentru elevii cu CES şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii
claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate pentru
candidaţii cu CES la ISJ- comisia de admitere judeţeană
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în învăţământul de
masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţii cu CES se realizează de comisia de
admitere judeţeană, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor
20 iulie 2021
exprimate de candidaţi.
Repartizarea se face în şedinţă publică Şedinţa publică se poate organiza on line.
Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapele
ulterioare admiterea
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
15-19 iulie
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
2021
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al
18-19 iulie 2021

Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021.
Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților,
în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.
NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt
similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
ÎNSCRIEREA ȘI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional
şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a,
mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a
VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în învăţământul
profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta
5-14 iulie 2021
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor
de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu
fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de
verificare a cunoştinţelor delimbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa
a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat şi a
foii matricole:
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul
profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de
diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei programări pe
5-14 iulie 2021
zile şi ore a tuturor elevilor.
Notă: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din
clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
Pot participa la această etapă atât candidaţii romi - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate
acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora.
Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite şi a unităţilor
de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional pentru care au optat, a listei
candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional.
La unităţile de învăţământ şi calificările la care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de
învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări
14 iulie 2021
detaliate privind probele suplimentare de admitere. Se va preciza dacă proba suplimentară de
admitere este luată în considerare pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la
care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la calificarea/calificările
respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în situaţia în care candidaţii au
optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.
Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea
15-16 iulie 2021
Pentru candidaţii acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează
preselecţie
care optează

pentru unităţile de
învăţământ şi
calificările la care
se organizează
sesiune de
preselecţie

15-20 iulie 2021
Pentru candidaţii care
optează pentru unităţile
de învăţământ şi
calificările la care se
organizează sesiune de
preselecţie

20 iulie 2021

21-22 iulie 2021

22 iulie 2021

23 iulie 2021

26 iulie 2021

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de învăţământ care a
organizat sesiunea de preselecţie
În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul
locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de
precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere şi de informaţii detaliate privind
organizarea acesteia (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Ridicarea, de către candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la învăţământul
profesional şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de
preselecţie
NOTĂ:
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia nu vor ridica
fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care leau marcat în fişa de înscriere
Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care şcolarizează în
învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecţie,
respectiv eliminatorii, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat
Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere
prevăzute mai sus, precum şi cei care au renunţat la locul ocupat în sesiunea de preselecţie.
De asemenea, se pot înscrie şi candidaţi care au fost respinşi la probe eliminatorii organizate
în învăţământul dual.
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere,
la unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul
locurilor oferite -se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru
toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte
numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a
organizat proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru
aceste calificări
Desfăşurarea probei suplimentare de admitere
NOTĂ:
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ pentru care
numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condiţiile mai sus
menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu privire la organizarea probei suplimentare
de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de
candidaţi depăşeşte numărul de locuri
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care
au organizat proba
Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, de
către unităţile de învăţământ care au organizat proba suplimentară de admitere
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul profesional de stat,
a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a
listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma
primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de
studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub
rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar
pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se
vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide
redistribuirea, prin comisia de admitere judeţeană, a candidaţilor în limita locurilor
disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi

27-28 iulie 2021

27-28 iulie 2021

28 iulie 2021

29 iulie 2021

29 iulie 2021

30 iulie 2021

invitaţi să participe.
Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional şi dual de către candidaţii declaraţi
respinşi.
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual
se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual,
sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost
declaraţi admişi
În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea
rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în
termenul de depunere a dosarelor de înscriere
Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de
înscriere a candidaţilor admişi în această etapă de admitere

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană.
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană nu va repartiza
candidaţi la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează
preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care sunt
prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la
unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană la toate unităţile de învăţământ
gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul
profesional de stat şi în învăţământul dual din judeţ.
Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi şi a
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de
înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale

În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru
calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie,
aceştia vor fi consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care leau marcat în fişa de înscriere.
Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat

26-30 iulie 2021

30 iulie – 3 august
2021

3 august 2021

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru
învăţământul profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de
înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul
dual
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează,
împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la
proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fişă de înscriere.
Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar
nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la
liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual
de stat
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a
listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi,
respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma etapei

a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt
înştiinţaţi că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculaţi sub rezerva
completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii
prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti - prin repartizarea de alţi
candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să
participe
4-5 august 2021
pentru candidaţii
care optează pentru
unităţile de
învăţământ şi
calificările la care se
organizează sesiune
de
preselecţie

Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea
acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează
preselecţie

4-5 august 2021
pentru candidaţii
care optează pentru
unităţile de
învăţământ şi
calificările la care se
organizează sesiune
de
preselecţie

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de învăţământ care a
organizat sesiunea de preselecţie
Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu
precizarea privind posibilitatea candidaţilor respinşi de a fi repartizaţi pe locurile libere după
finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere judeţeană

6-9 august 2021
9 august 2021

10 august 2021

11 august 2021

12-16 august 2021

Derularea probei suplimentare de admitere în unităţile de învăţământ la care numărul de
candidați depășește numărul de locuri
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care
au organizat proba
Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, de
către unităţile de învăţământ care au organizat proba suplimentară de admitere
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a
listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi,
respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi
admişi

Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere
judeţeană
Afişarea de către comisia de admitere judeţeană la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul
propriu, a listei cu locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe
18 august 2021
locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale
Afişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe
locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană
Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană a candidaţilor care nu au participat sau
19-20 august 2021
nu au fost admişi la etapele anterioare sau au fost admişi, dar nu au confirmat locurile
(conform graficului
afişat de comisia de
ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere
admitere judeţeană)
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană a situaţiilor de la nivelul unităţilor de
învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale
formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi calificări la care

20 august 2021

nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la
care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi la calificări pentru care nu s-au
întrunitcondiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu, precum şi părinţii/tutorii
legali ai acestora.
Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei
cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere,
rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere
judeţeană
NOTĂ:

Pentru cazurile excepţionale în care se înregistrează absolvenţi ai clasei a VIII-a din
seria curentă care nu au fost înmatriculaţi nici la învăţământul liceal şi nici la
învăţământul profesional sau dual până la data de 20 august 2021 şi care solicită
înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de stat, în anul şcolar 2021-2022,
inspectoratele şcolare vor soluţiona solicitările acestora, pe locurile libere la
învăţământul profesional sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al
operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ până la data începerii
anului şcolar 2021- 2022.
Transmiterea/depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care
candidaţii au fost declaraţi admişi
Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.
Dosarul de înscriere conţine:
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;
b)certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ
gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru
certificare);
c)adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, pentru
candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;
d) fişa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi ore, afişat de către unitatea de
învăţământ.
În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile
eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă,
cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul profesional special
Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional special a absolvenților de gimnaziu și a absolvenților de
gimnaziu din seriile anterioare se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional eliberată de unitatea
de învățământ gimnazial și a certificatului de orientare școlară și profesională emis de Comisia de orientare şcolară
şi profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara.
Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni.
Pentru detalii privind procedura prin care elevul este orientat spre învățământ profesional special, părinţii se pot adresa
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 2., tel.
0784295343, fax 0254/219 074 sau pot consulta site-ul instituţiei, la adresa: www.cjraehd.ro
PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE ÎNSCRIERE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT,
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Documente care reglementeză înscrierea şi admiterea în
învăţământul profesional de stat:
Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional de stat
sunt reglementate prin metodologia de admitere, conform
OMENCŞ nr. 5068 din 31.08.2016 şi calendarul admiterii
în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 20212022, aprobat prin Anexa nr. 1 la OMEC 5.449 din 31 august
2020
Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul profesional de stat?
Înscrierea elevilor în învăţământul profesional de stat se realizează în perioadele prevăzute pentru fiecare etapă din
calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat.
Conform calendarului admiterii, aprobat prin OMEC 5.449 din 31 august 2021, în învăţământul profesional de stat,
admiterea se realizează în 2 etape. Etapa I şi a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat se organizează la
nivelul unităţilor de învăţământ. În fiecare din primele două etape de admitere în învăţământul profesional se
organizează:
⮚
înscrierea candidaţilor;
⮚
preselecţia candidaţilor, după caz;
⮚
proba suplimentară de admitere, după caz;
⮚
admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
Pentru cazurile excepţionale în care se înregistrează absolvenţi ai clasei a VIII-a din seria curentă care nu au fost
înmatriculaţi nici la învăţământul liceal şi nici la învăţământul profesional sau dual până la data de 9 august 2021 şi care
solicită înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de stat, în anul şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare vor
soluţiona solicitările acestora, pe locurile libere la învăţământul profesional
sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ până la
data începerii anului şcolar 2021-2022.
La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională
de admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor şi activităţilor din calendarul
admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022.
1.Cine eliberează fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat?
Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional de stat, a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a
VIII-a din seriile anterioare în etapele I şi a II-a de admitere se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul
profesional de stat, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial. Pentru fiecare din etapele I şi a II-a de admitere,
unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional de stat fiecărui
elev/candidat care optează pentru înscrierea în învăţământul profesional.
NOTĂ:
Nu se eliberează fişe de înscriere celor cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
2.Unde se face înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional de stat?
Înscrierea candidaţilor în etapele I şi a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat se face la unităţile de
învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională
din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de
înscriere.
Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ
profesional de stat:
La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat se completează informaţiile referitoare la:
unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul, opţiunile candidatului (înregistrate în ordinea preferinţelor),
rezultatele la probele de preselecţie (dacă e cazul), rezultatele la proba suplimentară de admitere (dacă e cazul),
rezultatele la proba de limba maternă (dacă e cazul), media de admitere şi rezultatul admiterii, precum şi eventuale
menţiuni, după cum urmează:

Unitatea = unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul;
Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat din oferta
şcolii respective, în ordinea preferinţelor. În fişa de înscriere candidaţii completează, cu asistenţa unităţii de învăţământ
la care se face înscrierea, codurile calificărilor pentru care optează din oferta şcolii respective, începând cu calificarea
pe care o preferă cel mai mult şi continuând cu următoarele, în ordinea preferinţelor.
Ordinea opţiunilor de pe fişă este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea
celorlalte opţiuni. Codurile opţiunilor sunt formate din 3 cifre şi sunt unice pentru fiecare calificare la nivel
naţional pentru toate şcolile.
Proba de preselecţie – datele referitoare la proba de preselecţie se vor completa de unitatea de învăţământ doar
în situaţiile în care se aplică o procedură de preselecţie la solicitarea expresă a partenerului de practică, în condiţiile
prevăzute la art. 8 din OMENCŞ nr. 5068 din 31.08.2016.
Preselecţia candidaţilor se organizează doar în anumite cazuri, în care, la unitatea şcolară respectivă, aceasta
este solicitată în mod expres de către agenţii economici sau instituţiile partenere pentru practica elevilor, care se implică
prin susţinere financiară în formarea profesională a elevilor prin angajament menţionat în contractul-cadru, încheiat cu
unitatea de învăţământ.
Proba suplimentară de admitere – datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă doar la
situaţiile în care este necesară susţinerea probei suplimentare de admitere, ca urmare a unui număr de candidaţi mai
mare decât numărul de locuri oferite de unitatea respectivă de învăţământ, în conformitate cu art. 9 alin. (5) din
OMENCŞ nr. 5068 din 31.08.2016.
Nota la proba de limbă maternă – datele referitoare la nota la limba maternă se referă doar la situaţia în care
candidatul respectiv optează pentru o calificare din oferta şcolii cu predare într-o limbă a unei minorităţi naţionale.
Candidaţii sunt informaţi că, pentru clasele la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie
codul respectiv în lista de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, sau dacă au
susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, organizată conform metodologiei de admitere
în învăţământul liceal de stat şi au fost admişi.
Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul profesional de stat (Anexa la OMENCŞ nr. 5068 din 31.08.2016.), art. 12 (1) lit. a) în cazul în care
numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, respectiv art. 12 (1) lit. b) în
cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ.
Rezultat admitere – se marchează caseta corespunzătoare pentru Admis sau Respins
Menţiune – se completează dacă un elev admis la învăţământul profesional de stat a renunţat la locul ocupat şi
se semnează de candidat, părinte şi conducerea şcolii.

OFERTA LOCURILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI
pentru anul școlar 2021-2022
Unitatea de învăţământ

Liceul Tehnologic
Energetic „Dragomir
Hurmuzescu"

Liceul Tehnologic
„Transilvania”

Localitatea

Deva

Deva

Domeniul de
formare
profesională
Electromecanică

Estetica şi igiena
corpului omenesc

Calificarea
profesională de
nivel 3
Electromecanic
utilaje și instalații
industriale
Frizer - coafor manichiurist pedichiurist

COD

Nr.
locuri

Locuri
pentru
romi

543

12

630

12

1

Locuri
pentru
elevii cu
CES

1

Mecanică

Mecanic auto

527

12

1

Mecanică

Mecanic auto

527

24

2

Electromecanică

Electromecanic
utilaje și instalații

543

12

1

industriale

Liceul Tehnologic
„Grigore Moisil”

Liceul Tehnologic de
Transport Feroviar
„Anghel Saligny"
Liceul Tehnologic
„Constantin Bursan”

Liceul Tehnologic
„Matei Corvin”

Liceul Tehnologic
„Ovid Densușianu”
Liceul Teoretic ”I.C.
Brătianu”

Deva

Simeria

Hunedoara

Hunedoara

Ospatar (chelner)
Turism şi alimentaţie vânzator în unități
de alimentație
Comerț
Comerciant
vânzător
Turism şi
Bucătar
alimentaţie
Industrie alimentară Brutar - patiser preparator
produse făinoase
Mecanică
Strungar
Mecanică
Sudor
Estetica şi igiena
corpului omenesc
Mecanică
Mecanică
Mecanică
Electromecanică

Colegiul Economic

12

601

12

603

12

1

507

12

1

12

630

12

527
511
507

12
12
12

543

12

1
1

1

1
1
1
1
1

Mecanic auto

527

24

1

1

Hațeg

Turism şi
alimentaţie

Lucrător hotelier

598

24

1

1

623

12

554

12

1

508

12

1

578

12

599

12

591

12

1

543

12

1

597

12

598

12

Chimie industrială
Orăștie

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice

Colegiul Tehnic
„Constantin Brâncuși”

597

511

1

Mecanică

Mecanică

Liceul Tehnologic
Agricol „Alexandru
Borza"

12

Călan

Industrie textilă şi
pielărie

Liceul Tehnologic
„Nicolaus Olahus”

Frizer - coafor manichiurist pedichiurist
Mecanic auto
Sudor
Strungar
Electromecanic
utilaje și instalații
industriale

599

Geoagiu

Petrila

Petroșani

Confecționer
articole din piele și
înlocuitori
Operator
industria de
medicamente și
produse cosmetice
Frezor-rabotormortezor
Zugrav, ipsosar,
vopsitor, tapetar

Ospatar (chelner)
Turism şi alimentaţie vânzator în unități
de alimentație
Agricultură
Horticultor
Electromecanic
Electromecanică
utilaje și instalații
industriale
Comerciant Comerț
vânzător
Turism şi
Lucrător hotelier

1

1

1

1
1

alimentaţie
Turism şi
alimentaţie
Turism şi
alimentaţie

„Hermes”

Turism şi
alimentaţie
Mecanică
Liceul Tehnologic
,,Dimitrie Leonida”

Petroșani

Estetica şi igiena
corpului omenesc
Industrie textilă şi
pielărie
Electromecanică

Liceul Tehnologic
„Mihai Viteazu”

Vulcan

Industrie textilă şi
pielărie
Mecanică
Electronică
automatizări

Liceul Tehnologic

Liceul Tehnologic
„Retezat”

Liceul Teoretic „Silviu
Dragomir”

Lupeni

Electric
Mecanică
Fabricarea
produselor din lemn

Uricani

Ilia

Turism şi
alimentaţie
Turism şi
alimentaţie
Mecanică
Turism şi
alimentaţie

Liceul Tehnologic
„Crișan”

Crișcior

Mecanică
Mecanică

Cofetar-patiser

600

12

Bucătar

601

12

599

12

1

527

24

1

630

12

1

620

12

543

12

620

12

527

12

1

551

12

1

567

12

1

527

12

1

613

12

599

12

Ospatar (chelner)
vânzator în unități
de alimentație
Mecanic auto
Frizer - coafor manichiurist pedichiurist
Confecționer
produse textile
Electromecanic
utilaje și instalații
industriale
Confecționer
produse textile
Mecanic auto
Electronist
aparate și
echipamente
Electrician
exploatare joasă
tensiune
Mecanic auto
Tâmplar universal
Ospatar (chelner)
vânzator în unități
de alimentație
Ospatar (chelner)
vânzător în unități
de alimentație
Mecanic auto
Bucătar
Mecanic utilaje şi
instalaţii în
industrie
Mecanic auto

1
1

1

1

1

1

1

1

12
599

1

527

12

1

601

24

1

523

12

527

12

1

1
1

OFERTA LOCURILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL
pentru anul școlar 2021-2022
Localitatea

Domeniul de
formare
profesională

Calificarea
profesională de nivel 3

COD

Nr.
locuri

Locuri
pentru
romi

Liceul Tehnologic
Energetic ‖Dragomir
Hurmuzescu‖ Deva

Simeria

Construcții,
instalații și lucrări
publice

Zidar-pietrar-tencuitor

575

12

1

Centrul de Pedagogie
Curativă

Simeria

Industrie textilă şi
pielărie

Confecționer produse
textile

620

12

1

538

12

1

Unitatea de învăţământ

Liceul Tehnologic
„Dimitrie Leonida"

Petroșani

Mecanică

Lăcătuș mecanic
prestări servicii

Liceul Tehnologic
„Ovid Densușianu‖

Călan

Industrie textilă și
pielărie

Confecționer produse
textile

620

6

1

Mecanică

Lăcătuș construcții
metalice și utilaj
tehnologic

501

6

1

Liceul Tehnologic
„Ovid Densușianu‖

Călan

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL
Clasa a IX-a ANUL ŞCOLAR 2021-2022

DACĂ URMEZI ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL AI URMĂTOARELE AVANTAJE:

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Învățarea unei meserii în 3 ani prin interacțiunea directă cu specialiștii;
Învățarea unei meserii prin folosirea tehnicilor avansate de lucru/loc de muncă asigurat
Activități derulate sub supravegherea și îndrumarea continuă a companiilor partenere
Bursa lunară de la stat
Bursa de performanță din partea întreprinderilor partenere
Descoperirea/explorarea intereselor, pasiunilor, abilităților pentru profesie
Obținerea unei diplome recunoscută la nivel european
Posibilitatea de a-ți continua studiile pentru obținerea BAC-ului

✔
Pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vei putea continua să lucrezi pe o perioadă
determinată (cu respectarea condiţiilor legale) pentru a-ţi face propriile economii;
✔
Vei beneficia de oportunitățile de angajare a absolvenților la operatorul economic la care ai desfăşurat pregătirea
practică, în baza contractului de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate
✔

✔
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU CALIFICĂRI
PROFESIONALE DE NIVEL 3, CONFORM CADRULUI NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR,
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
Pregătirea admiterii
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

10 mai 2021

ACTIVITATEA
Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual aprobate, concretizată în domenii de
pregătire şi calificări profesionale, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul
unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de informare a elevilor şi
părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual
10-14 mai 2021
(metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în
învăţământul profesional şi dual de stat
Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul dual
Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2020-2021, şcolarizează elevi în clasa a
VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu
elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor
1 martie-14 mai
pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuare a pregătirii prin învăţământul
2021
profesional, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de învăţământul dual, dar şi prin
învăţământul profesional de stat, cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de
resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)
Şedinţe/Acţiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu elevii de
clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii,
a procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la
17 mai-11 iunie
învăţământul profesional de stat, inclusiv la învăţământul dual, a modului de completare a
2021
opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon, email, videoconferinţă on-line etc.).
Târgul ofertelor educaționale
17-28 mai 2021

Pentru prezentarea ofertei educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ
care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual şi/sau pentru învăţământul profesional
de stat vor implica şi operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi
o secţiune dedicată ofertei educaţionale la nivel regional.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ,
CJRAE, ISJ etc.).
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi.
NOTĂ: Pentru învăţământul dual, locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de
comisiile de admitere judeţene împreună cu operatorii economici şi se alocă numai după
acordul în scris al respectivilor operatori, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat
prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare.
10 mai 2021
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ
profesional la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru
învăţământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul
de locuri disponibile.
Admitere pe locurile speciale pentru romi
Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional și dual, de stat pe
locurile speciale pentru romi de către candidaţii care solicită romi acest lucru şi de către
părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin
15-19 iulie 2021
formular transmis electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni ale candidaţilor pe locurile
19 iulie 2021
speciale pentru romi la ISJ
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere
judeţeană/, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate
20 iulie 2021
de candidaţi.
Repartizarea se face în şedinţă publică. Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere
în vederea participării la etapa I de admitere.
Admiterea candidaţilor pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă
Completarea opţiunilor în fișa de înscriere în învăţământul profesional și dual, de stat pe
locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către
candidaţii care solicită acest lucru şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a
16-19 iulie 2021
VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate pentru
18-19 iulie 2021
candidaţii cu CES la ISJ-comisia de admitere judeţeană
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în învăţământul de
masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţii cu CES se realizează de comisia de
20 iulie 2021
admitere judeţeană în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor
exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică.
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană
publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean
NOTĂ:
15-19 iulie 2021
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt similare
cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în
metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
ÎNSCRIEREA ŞI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
Etapa I de admitere în învăţământul dual
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în învăţământul
profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în învăţământul dual
5-14 iulie 2021
Notă: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din
clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
5-14 iulie 2021
învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau
repetenţie.
Pot participa la această etapă atât candidaţii romi - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate
acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora.
Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual
În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât
numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de
14 iulie 2021
admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de
locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere,
inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de
identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Derularea probelor eliminatorii, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea
acestora, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează
15-16 iulie 2021
probe eliminatorii
Pentru candidaţii
Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ care a
care optează
organizat probe eliminatorii.
pentru unităţile de
învăţământ şi
În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este mai mare
calificările la care
decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe
se organizează
de admitere indiferent de numărul de candidaţi admişi în urma probelor eliminatorii, se
probe eliminatorii
afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de
desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Ridicarea, de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii, a fişelor de înscriere la
învăţământul profesional şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat probele
NOTĂ:
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
15-20 iulie 2021
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia nu vor
Pentru candidaţii
care optează
ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe
pentru unităţile de
care le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că, în cazul în care numărul
învăţământ şi
candidaţilor care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat
calificările la care
va fi mai mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere.
se organizează
probe eliminatorii
În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la probele eliminatorii, pe
locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut şi promovat probele
respective, în ordinea rezultatelor obţinute la aceste probe.
Înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ dual, la care

20 iulie 2021

2-22 iulie 2021
22 iulie 2021

23 iulie 2021

26 iulie 2021

27-28 iulie 2021

29 iulie 2021

nu s-au organizat probe eliminatorii, respectiv, de preselecţie în învăţământul dual, pe baza
fişei de înscriere în învăţământul dual de stat
Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi care nu s-au înscris în perioadele de înscriere
prevăzute mai sus.
Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul dual
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere la unităţile
de învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor
oferite, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de
numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile - situaţie în care se va preciza
dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la
calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru
care nu s-au organizat probe de admitere, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de
înscriere pentru aceste calificări.
Desfăşurarea probelor de admitere
Afişarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual, de către unităţile de
învăţământ care au organizat aceste probe
Depunerea contestaţiilor la probele de admitere. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi
la probele orale nu pot fi contestate.
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, de către unităţile
de învăţământ care le-au organizat
Calcularea, de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ, a mediilor finale de
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual
Afişarea de către unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual a listei
candidaţilor admişi şi a celor respinşi
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi,
respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei
etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt
înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva
completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru
constituireaformaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa
suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin
comisia judeţeană, a candidaţilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare
în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participle.
Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul dual de stat de către candidaţii declaraţi
respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul dual se pot înscrie în
etapa a II-a de admitere în învăţământul dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi
admişi
În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea
rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în
termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană. Pentru rezolvarea
cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană nu va repartiza candidaţi la calificări
profesionale pentru care sau organizat probe eliminatorii şi/sau de admitere.

Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei
cu locurile rămase libere în învăţământul dual după depunerea dosarelor de înscriere în etapa
30 iulie 2021
I de admitere şi rezolvarea cazurilor special
Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual
Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru
26-30 iulie 2021
învăţământul profesional și dual dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe
de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul dual
Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar
nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la
liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
învăţământ învăţământ dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual oferă
30 iulie -3 august informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru
calificările profesionale din oferta şcolii
2021
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau
repetenţie.Pot participa la această etapă atât candidaţii romi - nerepartizaţi pe locurile
speciale destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale
destinate acestora.
Afişarea, la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru
învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual
Pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii şi/sau
probe de admitere indiferent de numărul candidaţilor înscrişi, precum şi pentru cele la care se
organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depăşirii numărului de candidaţi
înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile se vor afişa, împreună cu lista candidaţilor
înscrişi, informaţiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfăşurare a
3 august 2021
probelor, acte de identitate necesare candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau
doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la
calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru
care nu se organizează proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de
înscriere pentru aceste calificări.
Derularea probelor eliminatorii, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea
4-5 august 2021
acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează
Pentru candidaţii
probele eliminatorii pentru calificările respective din învăţământul dual
care optează
Afişarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învăţământ care a organizat
pentru unităţile de
învăţământ şi
probele eliminatorii pentru calificările
calificările la care
respective
se organizează
NOTĂ:
probe eliminatorii
Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
6-9 august 2021
Pentru candidaţii
care optează
pentru unităţile de
învăţământ şi
calificările la care
se organizează
probe de admitere
siprobe
suplimentare de
admitere

9 august 2021

Derularea probelor de admitere, inclusiv a probelor suplimentare, în cazul în care numărul de
candidaţi depăşeşte numărul de locuri sau în cazul în este prevăzută organizarea acestora
indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, conform
graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe
suplimentare

Afişarea rezultatelor la probele de admitere şi la probele suplimentare de admitere de către

unităţile de învăţământ
Depunerea contestaţiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitere
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor în urma rezolvării contestaţiilor, de către unităţile de învăţământ care au
10 august 2021
organizat proba de admitere sau proba suplimentară de admitere
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere.
Afişarea de către unităţile de învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la
11 august 2021
învăţământul dual
Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi
admişi
În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către
12-16 august 2021
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea
rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în
termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere
judeţeană
Afişarea de către comisia de admitere judeţeană pe pagina de internet a ISJ, a listei cu locurile
libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de
rezolvare a cazurilor speciale
18 august 2021
Afişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe
locurile libere şi de rezolvare a
cazurilor speciale
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană
Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană a candidaţilor care nu au participat sau
nu au fost admişi la etapele anterioare sau au fost admişi, dar nu au confirmat locurile ocupate
prin depunerea dosarelor de înscriere
19-20 august 2021 Rezolvarea de către comisia judeţeană a situaţiilor de la nivelul unităţilor de învăţământ la
care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formaţiuni de
studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au
constituit efectivele minime legale.
Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost
admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a
formaţiunilor de studiu.
Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, a candidaţilor
înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional şi
20 august 2021
învăţământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale,
repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere judeţeană

NOTĂ:
Pentru cazurile excepţionale în care se înregistrează absolvenţi ai clasei a VIII-a din
seria curentă care nu au fost înmatriculaţi nici la învăţământul liceal şi nici la
învăţământul profesional sau dual până la data de 20 august 2021 şi care solicită
înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de stat, în anul şcolar 2021-2022,
inspectoratele şcolare vor soluţiona solicitările acestora, pe locurile libere la
învăţământul profesional sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al
operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ până la data începerii
anului şcolar 2021- 2022.

Precizări privind completarea fişei de înscriere în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2021-2022
Documente care reglementeză înscrierea şi admiterea în învăţământul dual:

Înscrierea şi admiterea în învăţământul dual sunt reglementate prin Metodologia de de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual, aprobată prin OMEN nr. 5068/2016 şi Calendarul admiterii în
învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022, aprobat prin Anexa nr. 2 la OMEC nr. 5449/31.08.2020
modificat și completat prin OME nr. 3337/2021.
Conform calendarului admiterii în învăţământul dual, aprobat prin Anexa nr. 2 la OMEC nr.5449/31.08.2020,
în învăţământul dual, admiterea se realizează în 2 etape.
Etapa I şi a II-a de admitere în învăţământul dual se organizează la nivelul unităţilor de învăţământ. În
fiecare din primele două etape de admitere în învăţământul dual se organizează:
1.
înscrierea candidaţilor;
2.
probele de admitere, după caz;
3.
admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat 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
se vor adresa Comisiei de admitere judeţeană şi vor fi repartizaţi pe locurile libere în învăţământul dual.
1.
Cine eliberează fişa de înscriere în învăţământul dual?
Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual se face la unitatea de învăţământ care are ofertă
educaţională pentru învăţământul dual, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta
şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat.
Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul dual a elevilor din clasa a VIII-a și a absolvenţilor clasei a
VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza Fișei de înscriere în învăţământul profesional, eliberată de unitatea
de învăţământ gimnazial, la care se anexează Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual eliberată de către unitatea de
învăţământ care organizează învăţământ dual.
NOTĂ: Elevilor care solicită eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat li se va încheia situaţia
şcolară înaintea eliberării acestei fişe. Nu se eliberează fişe de înscriere celor cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în
stare de corigenţă sau repetenţie.
Unde se face înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual?
Înscrierea candidaţilor în etapele I şi a II-a de admitere în învăţământul dual se face la unităţile de învăţământ care
organizează învăţământ dual, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu
posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere.
În acest scop, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, completată în prealabil de unitatea de
învăţământ gimnazial conform precizărilor de mai jos (punctul 5), se ridică de către candidat (respectiv de către
părinte/tutore legal, în cazul candidaţilor minori) de la unitatea de învăţământ gimnazial şi se depune la unitatea
de învăţământ care organizează învăţământ dual. La această fişă se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul
dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual.
Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat 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 se vor adresa
Comisiei de admitere judeţeană şi vor fi repartizaţi pe locurile libere în învăţământul dual, în conformitate cu
precizările din calendarul admiterii în învăţământul dual, aprobat prin Anexa nr. 2 la OMEN nr. 5449 din 31.08.2020
modificat și completat prin OME nr. 3337/februarie 2021

2.

3. Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ gimnazial
La unitatea de învăţământ gimnazial se completează doar informaţiile referitoare la datele personale ale
candidatului (CNP, data naşterii, numele şi prenumele candidatului şi iniţiala tatălui) şi cele referitoare la şcoala de
provenienţă (cod judeţ + cod şcoală de provenienţă, denumirea şcolii de provenienţă), după cum urmează:
▪
Codul numeric personal (câmp obligatoriu)

▪
▪

Data naşterii (câmp obligatoriu)
Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului

▪
▪
▪

Iniţ. tată (câmp obligatoriu) = iniţiala tatălui

▪

Şcoala de provenienţă (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă

Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului
Cod judeţ – cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul
set se introduce codul judeţului, iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev
din Hunedoara, introduce la codul judeţului HD, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de
provenienţă). Codul şcolii de provenienţă este acelaşi cu cel folosit pentru admiterea în învăţământul liceal.
▪
Media claselor V-VIII= media cu două zecimale

Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ care organizează
învăţământ profesional dual:

4.

La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual se completează Fişa de opţiuni pentru învăţământul
dual, anexă la Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu : informaţiile referitoare la datele personale
ale candidatului (CNP, data naşterii, numele şi prenumele candidatului şi iniţiala tatălui) şi cele referitoare la
opţiunile pentru calificările profesionale din unitate pentru învăţământul dual, după cum urmează:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
Data naşterii (câmp obligatoriu)
Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului
Iniţ. tată (câmp obligatoriu) = iniţiala tatălui

Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului
Unitatea = unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul
Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat din oferta
şcolii respective, în ordinea preferinţelor. În fişa de înscriere candidaţii completează, cu asistenţa unităţii de
învăţământ la care se face înscrierea, codurile calificărilor pentru care optează din oferta şcolii respective, începând
cu calificarea pe care o preferă cel mai mult şi continuând cu următoarele, în ordinea preferinţelor.
Ordinea opţiunilor de pe fişă este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea
celorlalte opţiuni. Codurile opţiunilor sunt formate din 3 cifre şi sunt unice pentru fiecare calificare la nivel
naţional pentru toate şcolile.
▪
Proba de admitere – se organizează numai la unităţile de învăţământ și la calificările pentru care numărul
celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe
de admitere, indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, în conformitate cu
art. 8 şi art. 9 din OMEN nr. 5068/2016.

▪

Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul profesional art. 12, astfel:
a)
în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ:
MAIP = MA = (20ABS + 80 EN)/100
unde:
MAIP = media de admitere în învățământul profesional;
MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a;
b)
în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ:
MAIP = (70 x MA + 30 x PSA)/100
unde:
MAIP = media de admitere în învățământul profesional;
MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

▪

Rezultat admitere – se marchează caseta corespunzătoare pentru Admis sau Respins

Înscrierea candidaţilor admişi în învăţământul dual
După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul dual, în perioada menţionată în calendarul admiterii în
învăţământul dual pentru fiecare etapă de admitere, candidaţii depun la unităţile şcolare la care au fost
declaraţi admişi dosarele de înscriere cuprinzând actele, în original, prevăzute la art. 14 (2) în Metodologia de
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul OMEN nr. 5068/2016.
Candidaţii care în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual nu îşi depun dosarele de
înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru
următoarele etape de admitere în învăţământul dual.

5.

6. Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de admitere în învăţământul dual:
Candidaţii respinşi în etapa 1 de admitere în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a pentru admiterea în
învăţământul profesional dual sau etapa a II-a de admiterea în învăţământul liceal

OFERTA LOCURILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL
pentru anul școlar 2021-2022

Unitatea de
învăţământ

Liceul
Tehnologic
Energetic
„Dragomir
Hurmuzescu‖
Liceul
Tehnologic
‖Transilvania‖

Localitatea

Deva

Deva

Agentul economic
partener

Hunedoara

Calificarea
profesională de
nivel 3

Mecanic
echipamente
hidraulice și
pneumatice

S.C. Carmeuse
Holding S.R.L.

Mecanică

S.C. DAR
Draxlmaier
Automotive
S.R.L.

Electromecanic
utilaje și
Electromecanică
instalații
industriale
Constructor
montator de
Mecanică
structuri
metalice
Electromecanic
utilaje și
Electromecanică
instalații
industriale

S.C. Recomsid
S.A.

Liceul
Tehnologic
„Constantin
Bursan‖

Domeniul de
formare
profesională

S.C. DAR
Draxlmaier
Automotive
S.R.L.
S.C. ASSA
ABLOY
Entrance
System
Production
România

Mecanică

Sudor

COD

Nr.
locuri

Locuri
pentru
romi

Locuri
pentru
CES

537

12

1

1

543

14

1

1

504

10

1

1

543

14

1

1

511

10

1

1
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FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat
Data naşterii :

Codul numeric personal:

Z Z

L

L

A A

A A
Init. tată:

Numele :

Cod judeţ +cod şcoală
de provenienţă:

Prenumele:

Denumire:

____________________________________________________
Media claselor V – VIII:

,

Notă evaluare naţională limba română:

,

Notă evaluare naţională matematică:

, ,

Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă:
___________________________________________________________
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi:
Numărul și data eliberării recomandării scrise care vizează apartenența la etnia rromă: _________ / ________
SAU
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES
Numărul și data eliberării certificatului care atestă CES: _______________ / _________________________
Optez pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă:
Media generală obţinută la evaluarea
naţională luând în calcul nota de
la limba şi literatura română şi matematică:
Notă evaluare naţională limba
şi literatura maternă:

Media de admitere stabilită în baza mediei
claselor V-VIII şi media generală obţinută
la evaluarea naţională luând în calcul nota
la limba şi literatura română, matematică şi
limba şi literatura maternă:

, ,

Notă la proba de
limbă maternă:

Lb:

Nota:

Lb:

Cod județ pentru care
se completează opțiuni:
OPŢIUNI:
1.

2.

,

,

Media generală obţinută la evaluarea
naţională luând în calcul nota la limba
şi literatura română, matematică şi
limba şi literatura maternă:

Lb:

Media de admitere stabilită în baza mediei
claselor V-VIII şi media generală obţinută la
evaluarea naţională luând în calcul nota la
limba şi literatura română şi matematică:

,

Nota:

Nota:

,

Lb:

,

Nota:

Lb:

,

Lb:

Nota: ,

,

Nota:

4.

5.

6.

,

L. S.
Director

,

Denumire
Nr. total de opţ iuni:
județ: _________________

3.

,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului.
2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare, conform modelului
(de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123
1 2 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Nr. înreg.______ /______- 2021
ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Data naşterii:

Codul numeric personal:

-

-

Z Z

L

L

A A

A A
Init. tată: Prenumele:

Numele :

Cod judeţ:

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________

L. S.
Director

Proba de limbă maternă:
Limba:_______________ Nota:

L. S.
Director

,

L. S.
Director

Limba:_____________Nota:

,

Limba: _____________Nota:

,

Unitatea: ____________________________________________
Unitatea:________________________________________

Proba de limbă modernă:
Limba:_______________ Nota:

L. S.
Director

,

L. S.
Director

Unitatea: ____________________________________________ Unitatea:
________________________________________

Limba:_______________ Nota:

,

Limba: _____________Nota:

L. S.
D i r e c t o r Unitatea:
Unitatea: ____________________________________________

,

L. S.
Director

________________________________________

Proba de aptitudini:
Proba:______________________________________________ Media:

,

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________
Proba:______________________________________________ Media:

,

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________
Proba:______________________________________________ Media:

L. S.
Director

,

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________
Proba:______________________________________________ Media:

L. S.
Director

L. S.
Director

,

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________

L. S.
Director

MINISTERUL EDUCAŢIEI
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FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, DE STAT
Data naşterii:

Codul numeric personal:

Z

Z

L

L

A

A

A

A

Iniț. tată: Prenumele:

Numele :
Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:
Media claselor V – VIII:

,

Media la Evaluarea națională

,

Date de contact ale absolventului: tel. …………………………..…., e-mail
…………………………………………….……………,
Adresa de domiciliu: ……………………………………………………………………………
Şcoala de provenienţă: __________________________________________________ L.S. Director al şcolii de
provenienţă
OPŢIUNI PENTRU ETAPA I DE ADMITERE

Unitatea la care se înscrie: __________________________________________________________
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.
2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a
căsuță) de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.

L.S. Candidat
profesional/dual

L.S. Părinte/Tutore

Proba preselecție/ eliminatorie :

1)

Proba suplimentară de admitere:

Media de admitere:
Menţiune:

3)

Rezultat: Admis

2)

Nota la proba de limbă maternă

Nota:
Lb:

,

L.S. Director al unităţii de învăţământ

Respins

,

Nota:

,

Rezultat admitere:

Lb:
Admis

Nota:

,

Respins

………………….

L.S. Candidat
profesional/dual

L.S. Părinte/Tutore

L.S. Director al unităţii de învăţământ

Unitatea la care se înscrie: __________________________________________________________
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.
2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a
căsuță) de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.

L.S. Candidat
profesional/dua

Proba preselecție/ eliminatorie :

L.S. Părinte/Tutore
1)

Proba suplimentară de admitere:

2)

L.S. Director al unităţii de învăţământ

Rezultat: Admis
Nota:

,

Respins

Nota la proba de limbă maternă
Media de admitere:
Menţiune:

3)

Lb:

,

Nota:

,

Rezultat admitere:

Lb:
Admis

Nota:

,

Respins

………………….

L.S. Candidat
profesional/dual

L.S. Părinte/Tutore

L.S. Director al unităţii de învăţământ
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OPŢIUNI PENTRU ETAPA A II-A DE ADMITERE
Unitatea la care se înscrie: __________________________________________________________
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.
2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a
căsuță) de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.

L.S. Candidat
profesional/dual

L.S. Părinte/Tutore

Proba preselecție/ eliminatorie :

1)

Proba suplimentară de admitere:

Media de admitere:
Menţiune:

3)

Rezultat: Admis

2)

Nota la proba de limbă maternă

L.S. Director al unităţii de învăţământ

Nota:
Lb:

,

Respins

,

Nota:

,

Rezultat admitere:

Lb:
Admis

Nota:

,

Respins

………………….

L.S. Candidat
profesional/dual

L.S. Părinte/Tutore

L.S. Director al unităţii de învăţământ

Unitatea la care se înscrie: __________________________________________________________
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.
2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a
căsuță) de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.

L.S. Candidat
profesional/dual

L.S. Părinte/Tutore

Proba preselecție/ eliminatorie :

1)

Proba suplimentară de admitere:
Nota la proba de limbă maternă
Media de admitere:
Menţiune:

3)

,

L.S. Director al unităţii de învăţământ

Rezultat: Admis

2)

Nota:
Lb:

Respins

,

Nota:

,

Rezultat admitere:

Lb:
Admis

Nota:

Respins

………………….

L.S. Candidat
profesional/dual

L.S. Părinte/Tutore

L.S. Director al unităţii de învăţământ
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FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

în învăţământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în
unitățile de învățământ de masă

Data naşterii:

Codul numeric personal:

Z Z

L L

A A A A

Iniț. tată: Prenumele:

Numele :
Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:
Media claselor V – VIII:

,

Media la Evaluarea națională

,

Date de contact ale absolventului: tel. …………………………..…., e-mail
………………………………………….………….…, cu adresa de domiciliu
……………………………………………………………
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi
Numărul și data eliberării recomandării scrise care vizează apartenența la etnia rromă: ______ / ___
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES
Numărul și data eliberării certificatului care atestă CES: _______________ / _______
Şcoala de provenienţă : __________________________________________________
ETAPA I DE ADMITERE
Opţiuni pentru calificările profesionale din unitățile de învățământ de masă - în ordinea preferinţelor

Nr. Unitatea de învățământ 1)
crt.

Calificarea profesională

Cod calificare2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Diriginte

Candidat

Rezultatul repartizării de către Comisia admitere a județului/municipiului București: Admis
Admis

3)

Părinte/Tutore
DA

NU

la ……………………………………………………………………………………………….……….. (denumirea

unității
de învățământ), calificarea ……………………………………………………..…………………… (denumire), cod
……………
Candidat

Părinte/Tutore

Simbol
profesional
(P)
/ dual (D)

4)

Mențiune :
Candidat

Părinte/Tutore
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ETAPA A II-A DE ADMITERE
Opţiuni pentru calificările profesionale din unitățile de învățământ de masă - în ordinea preferinţelor

Nr. Unitatea de învățământ 1)
crt.

Calificarea profesională

Cod calificare2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Diriginte

Candidat

Rezultatul repartizării de către Comisia admitere a județului/municipiului București: Admis
Admis

3)

Părinte/Tutore

DA

NU

la ……………………………………………………………………………………………….……….. (denumirea

unității
de învățământ), calificarea ……………………………………………………..…………………… (denumire), cod
……………
Candidat

Părinte/Tutore

4)

Mențiune :
Candidat

Părinte/Tutore

Simbol
profesional
(P)
/ dual (D)

Anexa nr. 3 la Ordinul ME nr. 3775/2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului
educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în
învățământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Nr. ……....../…..........2021
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................., părintele/reprezentantul legal al
copilului ..................................................................... domiciliat(ă) în localitatea .................................., str.
................................................, nr. ..... bl. ….... sc. ..... ap. ….... judeţul/sectorul ..............................,
legitimat(ă) cu ......... seria ...... nr. ............., CNP ...................................................... declar pe proprie
răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în documentul/documentele
..............................................................................*) transmise prin mijloace electronice de comunicare, în
vederea participării fiicei mele/fiului meu la procesul de admitere pentru învăţământul profesional
de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022 sunt corecte.
Totodată, declar că am înţeles următoarele:
• la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul
unităţii de învăţământ gimnazial/ profesional de stat şi în învăţământul dual de stat documentele
care au stat la baza admiterii fiicei mele/fiului meu .......................................... în învăţământul
profesional de stat şi în învăţământul dual de stat, pentru anul şcolar 2021 - 2022, inclusiv
documentele medicale necesare înscrierii.
Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi
sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.
Semnătura,

Data

• Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în
vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului.
• Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de
învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul şcolarizării.
-----------*) Se vor completa, după caz: fişa de înscriere, documentele care intră în componenţa dosarului de
înscriere, anexa la fişa de înscriere, documente pentru desfășurarea/echivalarea probelor de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

