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Ref.: Admiterea candidaţilor pe locurile distinct" aloo1te candidaţilor cu CES in 
unităţile de învăţământ de masă 

Conform prevederilor art. 1, alin. (9) din OME nr. 5150/30.08.2021 privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învă.ţământul lk:eal de stat pentru anul şcolar 
2022-2023 şi a art. 6, alin. (2) clin OMI:: nr. �i142/J0.08.202·1 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional ele stat şi în învăţământul dual de 
stat, copiile certificatelor de orientar{� şcol.ar�i şi profesională emise de centrul 
judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asi!�tenţii educaţională se depun de 
către candidaţii care optează pentru admiterea pe locurile distinct alocate în unităţile 
de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se depun la unitatea de învăţământ din 
care provin candidaţii. 

Conform Calendarului adrniteri'i în învăţfoniintuL liceal de stat pentru anul şcolar 
2022-2023, anexa 1 la OME nr. �i150/30.08.202'1 şi a Calendarului admiterii în 
învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023, anexa 1 OME nr. 
5142/30.08.2021, depunerea şi înregistrarea certihcat.E:�lor de orientare şcolară şi 
profesională eliberate de CJRAE/CMBRAE (care atestă existenţa unei cerinţe 
educaţionale speciale), în vederea înscrierii pe locurile distinct alocate pentru elevii cu 
CES, se va face de către piirinte/reprezentantul legal .al candidatului, la unitatea de 
provenienţă, până la data de 08 aprilie 2022. 

De asemenea, precizăm faptul că, certificat.ul de orientare şcolară şi 
profesională este singurul document acceptat, conform p1·evederilor art. 3, litera m) 
din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pe11tru admiterea pe locurile 
distinct alocate candidaţilor cu CES în unit�}ţile de înv�1ţărnânt de masă. 

În acest context, vă rugăm să informaţi absolveţii clasei a VIII-a care doresc să 
participe la admiterea pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă 
pentru candidaţii cu CES, precum şi părjnţii/tutor··ii legali Qi acestora. 
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