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Ref: Admiterea învăţământ liceal 2021-2022
Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2021-2022 se desfăşoară în confor
Calendarul admiterii -Anexa nr. 1 la O.M.E.N. nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ş i comp l'loi.~tr„;;i:-,;:..:;...=.;:..
ulterioare, du ă cum urmează:
Data
Eveniment
limită Perioadă

16-19 iulie
2021

20 iulie 2021

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora,
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţămâ nt sau prin
formular transmis electronic.
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi comunicarea rezultatelor
candidaţilor.

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune
distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa
de înscriere.
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi, precum şi cei
care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, pot
solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare
computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă,
precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului colhr 2021-2022.

Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de
învă ământ de masă
16 - 19 iulie Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe
2021
Jc;curile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă şi de către părinţii
acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţa11,~.n sau prin formular
transmis electronic.
20 iulie
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de
învăţământ de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor.
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES se face computerizat
într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor
completate în fişa de înscriere.
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi cei care
au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, pa f
solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a
putea participa la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în
învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru
cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pân?i la data începerii cursurilor
anului colar 2021-2022.
·

PRIMA ETAPĂ
de repartizare computerizată şi admitere în învăţămâ~tul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă,
precum şi pentru cei din se~iile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
colar 2021-2022
16 - 22 iulie Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei
a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la
2021
unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii nerepartizaţi pe
locurile distinct alocate în unită ile de învă ământ de masă candida ilar cu CES, recum i cei care
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au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, cari'.
i
doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământu/ liceal .i
de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care ., f ' ·j i
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022,
j !: · '
completează ontiunile în perioada 20 - 22 iulie 2021,
: ' ! , : ·:
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a Vlll-a•care'rfu• · !
I
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor amHui şcolar 2021- 2022.
,

I

I

I

24 iulie 2021

Depunereâ/Transmiterea dosarelor de înscriere la ş~olile la care candidatii au fost repartizaţi.
Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere fa I:
urma neîn~crierii candidatilor admisi îr(această etană de admithe.
· i'
';
.
A.DOUA Jff~PĂ
. !
.
.
. i · ·· !
de repartizate computerizată şi a;dmite(ie hi învăţănjântul Iice~l de stat pentru
,
1
candidaţii din seria c~rentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 aui
nâhă la data încenerii cursurilor anului scalar 2021-2022
29 iulie 2021
Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaţilor rromi, precum şi
a celor destinate candidaţilor cu CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de
aotitudini sau de verificare a cunostintelor de limbă modernă ori m"'"rnă."--~~~~~~~---"
29 iulie 2021
Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor
de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţil9r pe locurile speciale pentru rromi şi a
candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de
I
25 -28 iulie 2021
29 iulie 2021

masă.

30 iulie 2021
2 august2021
29 iulie - 5
august2021

i
!

Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de
'
.
"· I : ·.· i
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor .de J.iih(iă :i 1.4'.
modernă sau maternă si rezolvarea eventualelor contestatii. :
· :. : i : :f 1·.:Î
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către' candidaţii" care au fost repartizaţi ·• I !. ' 1
computerizat în prima etapă de admitete, dar care m\ şi-au depus dosarele de înscriere întdrl!\en i
şi de către .candidaţii care nu au participat sau au pai'ticipat la repartizarea computerizată îrt '
'
prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu 'au fost repartizaţi computerizat
limbă modernă sau maternă.

!

i.:

Notă:

29 iulie - 4
august2021

Completarea opţiunilor îţr fişe se realizează /a unitatea de învăţământ sau
prin formular transmis electronic
:
.
Completarea opţiunilor în fişele pe îJ1scder.e de cătfe,candidaţi(care solicită înscrierea pe' :
locurile speciale pentru rromi, respecti~ "pe locurile distinct alocate pentru candidaţii cu CES î.n
unităţile de învăţământ de masă şi de c~t're părinţii a~estora, asistaţi de diriginţii claselor \[IU-a, i
la unitatea de învătământ.
. :' .
!
.
..
' •. . !
Notă: Completare~ opţiunilor în fişe sk realizează la unitatea de învăţământ sau
'
prin formlilar transmis electronic.
Repartizarea candidaţilor rromi şi a candidaţilor cu CES pe locurile special
.

a

alocate acestora.
.

Completarea opţiunilor în fişa de înscriere de către candidaţii care au fost respinşi la
liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini.
Completarea opţiunilor în fişa de înscriere de către candidaţii rromi şi de către candidaţii eti CES
care au participat la a doua etapă de admitere pe locurile special alocate acestora, dar care nu au ·
· I : • :.'
fost repartizaţi sau care au renunţat, în scris, la locul pe care au fost repartizaţi.
Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitateq de învăţământ sau PJ'iţl;, · ;„ t •
formular transmis electronic
!
.
!
.
: •.:: 1
• r, . i
1
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal d~ stat a candidaţilor din a dOUjl etapă~.
i
6 august 2021
admiterii .
.
:
,. i ' ' 1
Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile I.a care au fost repartizaţi candipaţif • · I
6- 7 august
1
din etapa <i doua
•
2021
Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal ~e stat a situaţiei locurilor rămase liber,e în
7 august 2021
urma neînscrierii candidatilor admisi în cele două etape de admitere
,.
Rezolvarea de către Comisia de admitere judeţeană, a situaţiilrr speciale apărute după etapele de ; ' ·
·
renartizare com'iluterizată
'
Depunereâ
dosarelor
în
vederea'rezâlv~rii
sitilaţiilor;
speciale
..
i
9 -10 august
'
;
.
1
.. !
.
;
'
2021
!'
I
Rezolvare~ situatiilor soeciale de către Comisia de aqmitere judeţeană.
11august2021
4 - 5 august 2021

I
I r 111
!,
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Lista cu repartizarea candidaţilor va fi
Ilfov, după ora 1700.

afişată pe site-ul şi la

avizierul Inspectoratului Şcolar al
I

judeţului

ADMITEREA
care au fost repartizaţi computerizat în primele două etape de admitere, dar nu si-au
depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau a'u participJ.na '
repartizarea computerizată din primele două etape de admiter,e, dar, diq diferite motive, nu ati fo~t j ,
repartizaţi computerizat, precum şi a candidaţilor care nu au participatla primele două etape ale I ~. . ,.
repartizării computerizate şi a absolvenţilor.clasei a VIII-a care nu. ~.u susţinui:. evaluarea naţion. ală, inc. . 14s.J~ a. .•.·'.,
celor care au studiat în străin~tate
i
;
'. -~] I t· i ;1

I

candidaţilor

:_ -

::1 ! t { ~J
Comunicarea Procedurii de repartizare a candidaţil~.r care au f?st repartizaţi computetizî;t )iţ '. ,i
primele două etape de admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în terin~I\şi a·

;

29 iulie 2021

ij

'

l

!

-

j

-'

i
,

candidaţilor

09 - 12 august
2021

13 august

26 - 30 iulie
2021

care nu au participat sau au participat la, repartizar:ea computerizată din primele•
.
două etape de admitere, dar, din, diferit~ motive, nu ~u fost repartizaţi computerizat, precum şi a
candidaţilor care nu au participat la primele două et<ipe ale repartizării computerizate şi a ! '
1 ·.
absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea natioi\ală.
De.punerea.. cererilor de înscriere (îns. aţi.te de do~umlntele.prevăzute în procedură) la centru! de
admitere a1flat la sediul Inspect(\ratulu Şcolar judeţe n Ilfov. ;
.
i ,
'
I
'
'
' '
'
I
'
'OTĂ: CANi/IDAŢII care, indiferent de cetăţenie sau :<tatut, au ,urmat cursurile într-o uniţa,te
de învăţămlînt din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează Şi·
'esfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din
~lte ţări, vor depune cerere de înscriere însoţită de următoarele documente:
• copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului;e.ovei;
• atestat pentru echivalarea studiilor, eliberat de !Sf Ilfov.
IMPORTANT! ATESTATUL PENTRU ECHIVALAREA STUDIILOR SE VA PUTEA OBŢINE PÂNĂ
.A DATA DE 30 IULIE 2021.
Repartizare candidaţilor de către comisia judeţeană de admitere. Repartizarea se face Cdn,foţin ,
unei proceduri stabilite de către comisia de admitere a judeţeţului Ilfov şi comunicate uni.ţăNqr J
de învătământ până Ia data de 29 iulie 2021.
·
i
· \ I I i ij
ADMITEREA candidatilor uentru învătământul' cu frecve'ntii redusă
.
·, 1; ! f 1 :j
Înscrierea la învăţământul cu frecvenţă redusă a can?idaţilor din seriile anterioare care ': ! ! : .;
împlinesc vârsta de 18 ani până Ia data începerii cur~urilor anului şcolar 2021 - 2 022. . '" I
Centrul s~ecial pentru pentru înscri~re se află la Liceul Tehnologic „ Doamna Chiajna;', Str;
1Decembrie1918, nr. 90, Roşu - Chiajna, Ilfov; tel. 021/436.04.04.
·
Dosarele se depun în intervalul 10.00 -iS.00 şi conţin:
1

5 august 2021

5 august 2021

,

:

'.
•

I;

'

'

j
"1
1 ,

·
i

1

:

:
·•·

I

•copii du~ă cartea de identitate, certifkatul de naştere şi, ijupă ţaz, după certificatul de căsă,torie;
• adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la' ebluarea nhţională/tezele cu subiect 4~it din
clasa a VIl~·a/testele naţionale/exament.il de capacit:lte;
•foaia mafricolă pentru clasele a V-a - a Vlll-a (cu cakulul mediei generale);
ii
'
'
'
: l
• fişa mediţal
.
NOTĂ: Nu vor fi primite dosare incomplete sau fără calculul mediei de admitere/mediei
claselor V -VIII
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data
începerii cursurilor anului şcolar 2021 - 2022 pe locurile de Ia învaţa.„ctntul cu frecvenţă red':'să.
Repartizarea se face în şedinţă publică, în data de 05 august 2021, ora 9.30, la Liceul Tehnologic
••
„Doamna Chiajna" Roşu-Chiajna.
NOTĂ! Repartizarea candidaţilor se va face în ordinea descrescătoarea a mediilor, în limita.
locurilor aurobate urin olanul de scolarizare.
,: '
Afişarea rezultatelor repartizării pe site-ul şi la avizierul Inspectoratului Şcolar al judeţul~i Jl~o;.r, „
după ora 17° 0 .
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Secretar Comisia de Admitere a judeţului Ilfov,
Inspector şcolar,
'
Prof. Teodo~~)CLEA . .
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