~~NSPECTORA
ŞCOLAR JUDEŢEAN
11r lLFOV

MINISTERUL EDUCAŢIEI

TUL

\J

BROSURA ADMITERE 2021

'
ÎNVĂTĂMÂNT LICEAL, ÎNVĂTĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT
'

A

V

V

A

'

SI INVATAMANT DUAL, AN SCOLAR 2021-2022
'

'

'

COMISIA DE ADMITERE
A JUDETULUI ILFOV
'

Mai 2021

~~NSPECTORATUL
ŞCOLAR JUDEŢEAN
11r lLFOV

Ml NISTERUL EDUCAŢIEI

\J

BROSURA ADMITERE 2021
'

ÎNVĂTĂMÂNT LICEAL, ÎNVĂTĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT

. SI ÎNVĂTĂMÂNT DUAL, AN SCOLAR 2021-2022
'

'

'

Broşura

cuprinde informaţii legate de admitere şi reprezintă un ghid util atât
pentru absolvenţii clasei a VIII-a, cât şi pentru părinţii acestora, În vederea
orientării şcolare pentru clasa a IX-a.
Informaţiile tipărite

În lucrare sunt legate de admiterea În Învăţământul liceal,
admiterea În Învăţământul profesional de stat şi admiterea În Învăţământul dual,
pentru anul şcolar 2021-2022.
Lucrarea este editată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov,
prin Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov şi este distribuită gratuit tuturor
absolventilor clasei a VIII-a din anul scalar 2020-2021.
'

Pe lângă versiunea

'

tipărită,

versiunea electronică a broşurii se poate
descărca de pe site-ul www.isjilfov.ro.
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Orientarea

scolară

Prezenta broşură se adresează absolven~lor claselor a VI li-a
continuarea studiilor în unităţile de învăţământ liceal.
Continuarea studiilor este nu doar obligatorie pentru tine, ci
profesionale care să permită intrarea ta pe piaţa muncii.
Alegerea unui liceu este o decizie foarte
profesional.

importantă,

şi

cuprinde

informaţii

şi necesară

pentru

de ea depinzând, într-o mare

utile

şi

necesare privind

obţinerea

măsură,

unei

viitorul

calificări

tău

socio-

Întrebarea care se pune nu este ce liceu să alegi, ci de ce acel liceu, respectiv care este principalul motiv
pentru a urma o anumită formă de învăţământ, un anumit profil, o specializare. Mai exact, în ce măsură te va
ajuta în viitoarea ta carieră.
Cu alte cuvinte, alegem un liceu pentru a ne construi un viitor, pentru a ne
sau meserie.
Pentru cei ce îşi doresc să urmeze cursurile unei
liceu, cu următoarele precizări:

facultăţi, opţiunea

pregăti

pentru o anumită profesie

de acum va trebui

să

se îndrepte

către

un

•

învăţământul

liceal cuprinde trei mari tipuri de licee, numite filiere, respectiv filiera teoretică, cea
tehnologică şi vocaţională, fiecare formată din mai multe profiluri care includ o varietate de
specializări/categorii de clasă;

•

în cadrul filierei teoretice regăsim 2 profiluri: real (cu clase de
naturii) şi uman (cu clase de filologie şi ştiinţe sociale);

•

la terminarea studiilor, absolvenţii claselor din cadrul filierei teoretice nu obţin o calificare profesională
care să le permită să se angajeze, scopul urmării cursurilor la această filieră fiind obţinerea dreptului
de a-şi continua studiile, respectiv în învăţământul superior, pentru cei care au absolvit examenul de
bacalaureat sau în şcoli postliceale.

matematică-informatică şi ştiinţe

ale

expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. Pe măsură ce ele se
intersectează cu interesele, motivaţiile şi valorile personale şi ale mediului extern, social şi economic, se poate
ajunge la modelarea unui traseu profesional optim.

Orientarea

şcolară este

Alegerea rutei şcolare şi planificarea carierei sunt procese complexe de identificare a paşilor care trebuie
parcurşi pentru dezvoltarea carierei şi presupun stabilirea obiectivelor, a acţiunilor care vor fi realizate, a
resurselor necesare (umane, financiare), a termenelor, responsabilităţilor, a rezultatelor concrete aşteptate,
eliminarea obstacolelor. Aceste procese de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate de către o persoană
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pe parcursul vieţii, includ diferite stadii aflate în succesiune cronologică şi presupun medierea între factorii de
personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul individului. Aceste procese cuprind totalitatea factorilor psihologici,
sociologici, educaţionali, fizici, economici care combinaţi influenţează natura şi importanţa muncii pe parcursul
întregii vieţi a unei persoane.
Aşadar,

în alegerea unei cariere profesionale, trebuie să porneşti de la un set de premise:
• Abilităţile intelectuale şi practice;
• Competenţele obţinute prin şcolarizare;
• Capacitatea de a transpune într-un domeniu de activitate achiziţiile obţinute în şcoală;
• Aptitudinile speciale de care ai devenit conştient pe parcursul educaţiei;
• Interesele şi motivaţiile personale;
• Modelul oferit de familie (reproducerea experienţei profesionale a familiei);
• Oferta profesională a societăţii.
Pe viitor, în alegerea unei profesii trebuie să ţii cont de mai multe criterii cumulate pentru a avea un rezultat
profesional cu satisfacţie pe termen lung:
• activitatea desfăşurată să fie propria ta alegere;
• să ai aptitudini şi abilităţi necesare profesiei alese;
• dorinţa de a face această profesie o perioadă de timp cât mai îndelungată;
• activitatea desfăşurată să îţi aducă satisfacţie şi împlinire;
• condiţiile de lucru să fie cele dorite;
• câştigul financiar să corespundă aşteptărilor tale;
• să fie o activitate cu cerere pe piaţa muncii şi peste 10 ani, pe cât posibil;
• să îţi facă plăcere să se te perfecţionezi continuu într-un domeniu;
• să reuşeşti să îţi creezi un echilibru între profesie şi viaţa personală.

Uneori eşti nehotărât în privinţa carierei pe care o vei urma şi cauţi ajutor pentru a te putea decide. În procesul
de decizie vocaţională concură o multitudine de factori, printre care şi familia ta. Familia poate şi are datoria să
contribuie în procesul consilierii tale vocaţionale.
Ţine

cont permanent unde î~ propui să ajungi; altfel spus, nu te plânge de rezultate, de faptul că nu găseşti nimic
care să ţi se potrivească, atâta timp cât nu ştii unde vrei să ajungi. În momentul în care ţi-ai punctat o destinaţie
realistă, vei putea construi şi traseul pe care doreşti să îl parcurgi pentru a ajunge acolo unde îţi doreşti!

MULT SUCCES!

BROŞURĂ ADMITERE - Învăţământ liceal, Învăţământ profesional, Învăţământ dual, an şcolar 202112022

4

PARTEA I
ADMITEREA IN INVATAMANTUL
LICEAL DE STAT
'
An scolar 2021-2022
A

A

\J

A

\J

Pentru a avea siguranţa unei decizii bine fundamentate cu privire la viitorul
trebuie să deţină informaţii referitoare la:

educaţional, candidaţii

•

procedurile de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 2022 şi calendarul admiterii aprobate prin OMEC nr. 5457/ 30.08.2021, modificat şi completat de OMEC nr.
3203/28.01.2021 şi OME nr. 3721/23.04.2021;

•

procedura de înscriere;

•

reţeaua unităţilor

•

planul de şcolarizare aprobat pentru anul

•

filierele, profilurile şi

•

media ultimului candidat declarat admis, în anul

de învăţământ liceal din judeţul Ilfov ;
specializările

şcolar

2021 - 2022;

propuse de aceste

unităţi

şcolar

de învăţământ liceal;

2021 - 2021, în

unităţile

pentru care

şi-au

exprimat

opţiunea;

•

calendarul înscrierii la licee;

•

unităţile şcolare

care organizează clase cu predarea unei limbi moderne în regim bilingv sau clase în

învăţământul vocaţional;

•

graficul

susţinerii

maternă şi

probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de
centrele de susţinere ale acestora.

limbă modernă

Este necesară sublinierea riscurilor.ce pot apărea în acest proces decizional:
• fundamentarea opţiunilor pe informaţii incomplete sau raţiuni subiective;
• supraevaluarea propriilor abilităţi în cazul unor elevi cu rezultate şcolare modeste;
• lipsa de încredere a unor elevi cu potenţial şcolar ridicat;
• oscilarea în stabilirea opţiunilor. Studiile referitoare la orientarea elevilor de clasa a VIII-a au
aproape

•
•
•
•

jumătate

dintre

aceştia

sunt

indecişi

sau

limbă

arătat că

cu câteva luni înainte de admiterea în clasa a IX-a;

insuficienta cunoaştere a ofertei educaţionale şi a reţelei cu
completarea gre~ită a codurilor în fi~a de înscriere;

unităţile

de învăţământ liceal;

aprecierea inexactă a nivelului de concurenţă între candidaţii care aleg
licee, profiluri sau specializări);
completarea pe fi~a de înscriere a unui număr insuficient de opţiuni.

aceeaşi

unitate şcolară (anumite

Acestea reprezintă doar câteva dintre riscurile care pot fi evitate printr-o bună cunoaştere a realităţii şcolare.
În acest sens, familia şi şcoala poartă o mare responsabilitate şi, de aceea, colaborarea celor doi
factori este esenţială pentru alegerea corectă a evoluţiei educaţionale a tânărului absolvent al clasei a VIII-a.
Învătământul liceal poate fi urmat pe filierele teoretică, tehnologică şi vocaţională.

La finalizarea învăţământului liceal - filiera
atestat/certificat de competenţe profesionale.

vocaţională/

filiera

tehnologică

,

absolvenţii

pot

obţine

un
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FORME DE INVĂTAMANT
Învătământ liceal - curs de zi
'

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.

Învătământ liceal - curs seral sau frecventă redusă
'

'

Absolvenţii învăţământului

gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data
începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale
sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
Admiterea candidaţilor se va face în

şedinţă publică.

Oferta de locuri pentru învăţământul liceal curs seral sau
pe filierele teoretică şi tehnologică.

frecvenţă redusă

include clasele organizate

PRECIZĂRI -ADMITEREA ÎN ALTE JUDE TE
'

Candidaţii

pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ

a) Înscrierea candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ se
realizează

la unitatea de

învăţământ

din care provin

candidaţii,

conform unei proceduri

elaborate de Comisia naţională de admitere.
b) Comisia
şi

naţională

de admitere

stabileşte,

prin

procedură, şi modalităţile

de completare a opţiunilor

de transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date

şi

de comunicare a

rezultatelor acestor candidaţi.
IMPORTANT!
ce conţin datele de identificare a elevilor şi rezultatele
liceal sunt:
codul individual alocat candidatului;
judeţul de provenienţă;
şcoala de provenienţă;
limba maternă;
media de admitere;
rezultatele aferente evaluărilor elevului;
media de absolvire;
unitatea de învăţământ în care a fost repartizat;
specializarea la care a fost repartizat.

Informaţiile

obţinute

de

aceştia

în cadrul admiterii în

învăţământul

I.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

IMPORTANT!
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.
Pentru

acţiunile
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CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ liceal preuniversitar 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 a absolvenţilor învăţământului
gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de
absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a,
care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA= 0,2 X ABS + 0,8 X EN*
unde:
MA = media de admitere;
ABS= media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.
*Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut Evaluarea Naţională la limba şi
literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul
la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi
completează o declaraţie, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere
în vederea reparlizării computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal sau
profesional în clase cu predare în limbile minorităţilornaţionale.

•
•
•
•
•

•

•

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.
Excepţie fac 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. Pentru clasele unde se susţin probe de aptitudini, admiterea se face în conformitate cu
prevederile metodologiei, conform OMEN nr. 4432/29.08.2014.
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), se face prin repartizare
computerizată (în două etape), 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 la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

b)

media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
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•

•

c)

nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul

Evaluării Naţionale;

d)

nota obţinută la proba de matematică din cadrul

e)

nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.1 O
din anexa 1 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea
la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Evaluării Naţionale;

În cazul în care la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc există candidaţi cu opţiunea exprimată
pentru acea unitate şcolară care au mediile de admitere şi toate mediile menţionate mai sus 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.
Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa oferta de şcolarizare/oferta de
formare profesională concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale.
Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic
• precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea
repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform Anexei nr. 3 la OMEC nr. 5457/
30.08.2021, cu modificările şi completările ulterioare.
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL
LICEAL DE STAT
,
PENTRU ANUL SCOLAR
2021-2022
,
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL
A.

10 mai 2021

Pregătirea

admiterii
Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
Afişarea

ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în
profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera

tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal pe filiere, profiluri,
specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităti de învătământ gimnazial si la nivel
judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII- a, în Sistemul
informatic integrat al învăţământului din România (SlllR), prin verificarea şi
corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care
aceştia sunt asociaţi
Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere; postarea broşurii pe
site-urile inspectoratelor şcolare. În broşură se va regăsi şi menţiunea că, 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.
1

10 mai 2021

10 -14 mai 2021

'

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând
informaţiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de
înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului
sedintelor/ actiunilor de completare a optiunilor de către absolventii clasei a VIII-a si
părinţii acestora, precum şi a Metodologiei şi a Calendarului admiterii în învăţământul
liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi o adresă de e-mail şi un
număr de telefon dedicate admiterii.
1

21mai2021

'

I

1

t

l

I

Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ,
în versiune electronică şi tipărită
Şedinţe/acţiuni

17 mai - 11 iunie 2021

de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de
admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învăţământ sau prin
mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.)

16 iunie 2021

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea
acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

17 iunie 2021

EVENIMENTUL

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către
Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de
absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor
specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de
date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică
centralizată, a sec~unilor şi rapoartelor specific Depunerea/Transmiterea declaraţiilor de
către părinţii sau reprezentanţii legali ai candidaţilor care optează pentru stabilirea mediei
la evaluarea na~onală fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură
maternă, la secretariatele unită~lor de învăţământ de provenienţă.
Notă. După finalizarea etapei speciale a evaluării na,fionale pentru absolven,fii clasei a VIII-a, în data de 12 iulie 2021,
Comisia na,tională de admitere retransmite către comisiile jude,tene baza de date cu mediile de admitere şi ierarhia jude,teană

prin activarea, în aplica,tia

informatică centralizată,

a sec,tiunilor şi rapoartelor specifice.

13 iulie 2021

14 iulie 2021

Depunerea/ Transmiterea declaraţiilor de către părinţii sau reprezentanţii legali ai
candidaţilor care au susţinut Evaluarea Naţională în etapa specială şi care optează
pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la
proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ de
provenienţă, se face în data de 12 iulie 2021
Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul
unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIIIa, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea
naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din
aplicaţia informatică centralizată

15 iulie 2021

07 - 14 iunie 2021

15 -18 iunie 2021
18 iunie 2021
18 iunie 2021

22 iunie 2021

Anunţarea

ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolven~lor clasei a VIII-a

B. Probele de aptitudini
Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învăţământ
liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare şi şi
eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoţite de documentele
prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de Comisia
Naţională de Admitere
Desfăşurarea/ Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3
Notă. Pentru admiterea în oo/egiile militare napona/e, perioada în care se suspne proba de verificare a cunoşiln,felor la disciplinele Umba
literatura română şi Matemailcă este stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Napona/e

şi

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini,
prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către
unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea
rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată Actualizarea de către
comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi
admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi,
amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către
unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de
date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării
operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de
aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal
respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea de la liceele vocaţionale a informaţiilor cu privire la candidaţii care nu
au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, conform
procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere.
Candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de
aptitudini, precum şi candidaţilor care au fost admis, dar care au declarat, în scris, că
renunţă la locul obţinut, li se poate elibera, de către unitatea de învăţământ
gimnazial, fişa de înscriere, pentru completarea opţiunilor în vederea participării la
repartizarea computerizată

13 iulie 2021

14 iulie 2021

15 iulie 2021
Notă.

Nu se eliberează fişă de înscriere pentru completarea oppunilor candidaplor care au fost admişi la clasele pentru care au sus,tinut
probe de apiltudini, cu exceppa candida,filor admişi care au declarat, în scris, că renun,tă la locul ob,finut pentru a particlpa la etapa de
repartizare computerizată.
Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor ooclaraţi admişi, în fiecare juooţ, la clasele
i:;entru care s-au susţinut prcbe oo aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor si:;ecifice în aplicaţia informatică centralizată

C. Probele de verificare a cunostintelor de
'

'

limbă modernă

sau maternă

lnscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de
sau maternă
07 - 14 iunie 2021

limbă modernă

NOTĂ. Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor ob,finute la examene cu recunoaşterE
interna,tională

pentru certificarea competen,telor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştin,felor de limbi
pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circula,fie interna,tională pot fi
depuse/transmise la unitatea de învă,fământ de provenien,tă până la data de 16 iunie 2021.
modernă

Desfăsurarea/echivalarea

15-18 iunie 2021
18 iunie 2021

18 iunie 2021
28 iunie - 02 iulie 2021

'

probelor de verificare a cunostintelor de limbă
conform prevederilor din Anexa ' 3 şi' Anexa 4 la

modernă sau maternă,
prezentul ordin.
Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor
cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care
candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă

02 iulie 2021

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au
participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la
unităţile de învăţământ de provenienţă

13 iulie 2021

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în
format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor care au
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a
rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii
acestora în aplicaţia informatică centralizată
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D. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi
Şedinţe

2 octombrie 2020- 23
aprilie 2021

de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru minorităţi
privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile
speciale pentru rromi
NOTĂ. După fiecare şedin,fă se va întocmi proces-verbal de informarelinstruire

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă
5 octombrie 2020- 29
aprilie 2021

NOTĂ. Recomandările scrise vizând apartenen,ta la etnia rromă pot fi eliberate şi on-line. În această situa,tie, recomandarea
este transmisă, prin e- mail, unită,fii de învă,fământ din care provine candidatul, în format pdf, având semnătura electronică a
emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi con,tinutul recomandării revine atât organiza,tiei rromilor, 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 apartenen,tă la etnia rromă.

29 aprilie 2021,
ora 16.00

Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise,
de apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea
înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi
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 liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022!
Afişarea

locurilor speciale pentru candidaţii rromi (1 ·2 locuri/fiecare
pentru fiecare filieră/ profil/ specializare/domeniu de pregătire/ calificare)

10 mai 2021

16 -19 iulie 2021

clasă/grupă

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe
locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de dirigin~i claselor a
VII l-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic
NOTĂ. Orice fişă depusă după această dată nu va maifi luată în considerare.

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!

Repartizarea
candidaţilor
pe locurile speciale pentru rromi şi
comunicarea rezultatelor candidatilor
'
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, conform unei
proceduri stabilite la nivel naţional, de către Comisia naţională de admitere, publicate
pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicate
unităţilor de învăţământ până la data 11 iunie 2021

20 iulie 2021

NOTĂ. Candida,fii nerepartiza,ti pe locurile speciale pentru rromi, precum şi cei care au fost repartiza,ti, dar care solicită, în scris,
renun,tarea la locul pe care au fost repartiza,ti pot s~licita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea parti~.ip a la prima
etapă de repartizare computerizată şi admitere în învă,fământul liceal de stat pentru candida,fii din seria curentă, precum
şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022.

E. Admiterea

candidaţilor

pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în

unităţile de învăţământ

de

masă

Obţinerea

certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de Centrul
Judetean/ al Municipiului Bucuresti
de Resurse si' Asistentă
Educatională
,
'
'
(CJRAE/CMBRAE), care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a
elevului.

.

08 februarie 2021

NOTĂ. Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, literam) din

OMECTS nr 557412011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candida,filor cu CES în
de învă,fământ de masă.

unită,file
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şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de
de provenienţă, a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis
CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a
elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unităţi de
învăţământ de masă .
Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru
candidaţii elevi cu CES (1·2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare
filieră/profi 1/specializare/domeni u de pregătire/calificare).
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii diriginţi,
privind admiterea pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă
pentru elevii cu CES.

Depunerea

învăţământ

08 februarie 2021

10 mai 2021

12 aprilie -18 iunie
2021

NOTA Şedin,fele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unită,fi de
învă,fământ de masă şi la acestea pot partdpa , în calitate de invita,ti, reprezentan,ti ai unită,filor de învă,fământ liceal,
profesional şi profesional dual de masă, w~~ialişti din cadrul CJRAE! CMBRAE, precum şi af,ti factori reprezentativi. După
fiecare şedin,fă, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire

DATA LIMITĂ/
PERIOADA

16 -19 iulie 2021

EVENIMENTUL

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită
înscrierea pe locurile 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 învăţământ sau prin formular transmis electronic NOTĂ: Orice fişă
depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune greşită
poate conduce la o repartizare nedorită!
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candida~lor cu CES în
unitătile de învătământ de masă si comunicarea rezultatelor candidatilor.
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candida~lor cu CES se face
computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi
pe baza op~unilor completate în fişa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel
naţional, de către Comisia na~onală de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului
şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicate unită~lor de învăţământ până la
data 11 iunie 2021.
'

20 iulie

'

'

!

NOTĂ. Candida,fii nerepartiza,fi pe locurile distinct alocate candida,filor cu CES, precum şi cei care au fost repartiza,fi dar care
solicită, în scris, renun,tarea la locul pe care au fost repartiza,ti, pot solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea partdpa
la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învă,fământul liceal de stat pentru candida,fiidin seria curentă, precum
şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022

F. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special

15 -19 iulie 2021

lnscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special Repartizarea se
face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al
Municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 11
iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare
computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia
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G. 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 şcolar 2021-2022
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
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea
fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VI 11-a care doresc să participe la
admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de
Comisia naţională de admitere
NOTĂ. Candida,fii nerepartiza,ti pe locurile speciale pentru rromi şi candida,fii nerepartiza,fi pe locurile distinct alocate în unită,file

16 - 22 iulie 2021

de învă,fământ de masă candida,filor cu CES, precum şi cei care au fost repartiza,ti dar care solicită, în scris, renun,tarea la locul
pe care au fost repartiza,ti, care doresc să partdp9 la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învă,fământul
liceal de stat pentru candida,fii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până
la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022, completează op,tiunile în perioada 20 - 22 iulie 2021

DATA LIMITĂ/
PERIOADA
16 - 22 iulie 2021

16 - 22 iulie 2021

EVENIMENTUL
Introducerea în baza de date computerizată (în
datelor din fişele de înscriere

aplicaţia informatică centralizată)

a

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de
calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea
fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia
informatică centralizată
Termenul-limită

22 iulie 2021

22 iulie 2021

23 iulie 2021

pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la
centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor
care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor
specifice în aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului
Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a
finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată
Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidaţi
aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la
liceele la care se susţin probe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de
admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea
modificărilor la comisia naţională
Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii

23 iulie 2021
24 iulie 2021

24 iulie 2021

modificărilor în aplicaţia informatică

centralizată

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei
a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar
2021 . 2022
Comunicarea
rezultatelor
candidaţilor
repartizaţi
computerizat
în
învăţământul liceal de stat
Afişarea

în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în
de învăţământul liceal de stat din judeVmunicipiul Bucureşti

unităţile

25 · 28 iulie 2021

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

29 iulie 2021

Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase
libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
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H. A DOUA 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 şcolar 2021-2022
DATA LIMITĂ/
EVENIMENTUL
PERIOADA
Afişarea situaţiei

29 iulie 2021

29 iulie 2021

30 iulie 2021
2 august 2021

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 aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
ori maternă
Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile
speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu
CES în unităţile de învăţământ de masă
Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care au fost
repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus
dosarele de înscriere în termen şi de către candidaţii care nu au participat sau au
29 iulie - 5 august 2021
participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite
motive, nu au fost repartizaţi computerizat
Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau prin
formular transmis electronic
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate
pentru candidaţii cu CES în unităţile de învăţământ de masă şi de către părinţii
acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ
29 iulie - 4 august 2021
Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau prin
formular transmis electronic
Repartizarea candidaţilor rromi şi a candidaţilor cu CES pe locurile special alocate
acestora

4 - 5 august 2021

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 care au susţinut probe
de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă Completarea
optiunilorîn fisa de înscriere de către candidatii rromi si de către candidatii cu CES
care au participat la a doua etapă de admitere pe locurile special alocate acestora
dar care nu au fost repartizaţi sau care au renunţat, în scris, la locul pe care au fost
J

I

I

l

I

repartizaţi

Notă:

Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau prin
formular transmis electronic
29 iulie - 5 august 2021 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a
datelor din fişele de înscriere
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de
29 iulie - 5 august 2021 calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea
fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia
informatică centralizată
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5 august 2021
6 august 2021

6 august 2021

7 august 2021
9 - 11 august 2021

9 - 13 august 2021

16 august 2021

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului
Bucureşti şi la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a
finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a candidaţilor din a
doua etapă a admiterii
Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în a doua etapă a
admiterii în învăţământul liceal de stat
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile
de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor
rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape de
admitere
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a
situaţiilor speciale apărute după etapele de repartizare computerizată
Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în
primele două etape de admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere
în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea
computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au
fost repartizaţi computerizat, precum şi a candidaţilor care nu au participat la
primele două etape ale repartizării computerizate şi a absolvenţilor clasei a VIII-a
care nu au susţinut evaluarea naţională.
Repartizarea candidaţilor, de către comisia de admitere judeţeană
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al
Municipiului Bucureşti şi comunicate unită~lor de învăţământ până la data de 29 iulie 2021
Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin
confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

I. Admiterea candidatilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care
10 mai 2021
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021- 2022
Anunţarea

19 iulie 2021

26 - 30 iulie 2021

5 - 7 august 2021

calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru
din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
cursurilor anului şcolar 2021 - 2022
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2021 - 2022
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până
la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022 pe locurile de la învăţământul
seral şi cu frecvenţă redusă
candidaţii

NOTĂ: 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 evenimentelor
din calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022.
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SUSŢINEREA

PROBELOR DE VERIFICARE/ECHIVALARE
A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ/MODERNĂ

SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE/ ECHIVALARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNA

Calendar • etapa I
• Înscrierea pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă: 07-14 iunie 2021
•

Desfăşurarea/echivalarea

probelor de cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă: 15 • 18 iunie 2021

• Comunicarea rezultatelor finale a probelor de cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă: 18 iunie 2021
Calendar· etapa a li· a
ci) Înscrierea candida~lor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, inclusiv a candida~lor pe locurile speciale pentru rromi şi a candida~lor pentru
locurile distinct alocate candida~lor cu CES în unităţile de învăţământ de masă - 29 iulie 2021.
e) Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă - 30 iulie 2021.
f) Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii - 2 august 2021.
În baza prevederilor OMEC nr. 5457/2020 modificate şi completate cu precizările OME nr. 3721/ 23.04.2021,
susţinerea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/modernă pentru admiterea în
anul scalar 2021-2022 se desfăsoară în conformitate cu Metodologia de organizare si desfăsurare si
structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzute în anexa nr.4 la OME nr.
3721 I 23.04.2021.
t

'

ţ

'

J

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii de învăţământ liceale
care organizează probele de verificare a limbii materne şi moderne, în baza unei programări
realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de
primire a documentelor necesare.
SUSTINEREA PROBELOR DE VERIFICARE/ECHIVALARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ

Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi
moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă constă în recunoaşterea şi
echivalarea rezultatelor obpnute pe parcursul ciclului gimnazial la limba mmodernă pentru care se optează
la admiterea în clasa a IX -a cu predare a unei /im bi mmoderne În regi m bilingv sau a rezultatelor
obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice În
limbi străine:.
Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competenţe lingvistice pentru admiterea la clasele cu
predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv se face, prin transmiterea, de către
părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de e- mail/adresa poştală a unităţii de
învăţământ gimnazial din care provine candidatul (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea
de învăţământ gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, de
documente, după caz.

BROŞURĂ ADMITERE - Învăţământ liceal, Învăţământ profesional, Învăţământ dual, an şcolar 202112022

17

a.
Candidaţii care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente
celor patru ani de studiu din învăţământul gimnazial la limba modernă pentru care optează la
admiterea în clasa a IX-a cu predare în regim bilingv

Proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu
două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învăţământul gimnazial
la limba modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică şi elevilor care au studiat limba
respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.
Pentru candidaţii care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor
patru ani de studiu din învăţământul gimnazial la limba modernă, sunt necesare următoarele documente:
cererea de echivalare a rezultatelor obţinute 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 cunoştinţelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la OME nr. 3721/23.04.2021 Anexa nr. 3.
care solicită echivalarea probei cu rezultatele obţinute, pe parcursul
învăţământului gimnazial, la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea
competenţelor lingvistice în limbi moderne
b.

Candidaţii

Pentru candidaţii care solicită echivalarea probei cu rezultatele obţinute, pe parcursul învăţământului
gimnazial, la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi
moderne, sunt necesare următoarele documente: cererea de recunoastere si echivalare a rezultatelor
'
'
obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi
moderne cu Testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi
moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2021-2021, conform modelului din
Anexa B la OME nr. 3721/23.04.2021 - Anexa nr. 3, însoţită de copia scanată, respectiv fotocopia
certificatului obţinut/diplomei obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea
competenţelor lingvistice în limbi străine; în situaţiile 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 şi fişa rezultatelor obţinute.
Recunoaşterea şi

echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi
moderne de circulaţie internaţională se fac dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de
competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de
referinţă pentru limbi.
Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile
menţionate în Usta examenelor cu recunoaştere internaţională pentni certificarea competenţelor
lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadnil
examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la
examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista
menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.
c.

Candidaţii

obţinute,

care solicită recunoaşterea distincţiilor (premiul I, al II-iea, al III-iea sau menţiune)
pe parcursul învăţământului gimnazial, la etapa naţională a olimpiadei de limba

engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă

Pentru candidaţii care solicită recunoaşterea distincţiilor (premiul I, al II-iea, al III-iea sau menţiune) obţinute,
pe parcursul învăţământului gimnazial, la etapa naţională a olimpiadei de limba
engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă, sunt necesare următoarele documente: cererea de
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recunoastere si echivalare, conform modelului din Anexa B la OME nr. 3721/23.04.2021 - Anexa nr. 3,
'
'
însoţită de copia scanată, respectiv fotocopia diplomei obţinute la etapa naţională a olimpiadei.
d.
Candidaţii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în şcoală, limba
pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de
internaţională în regim bilingv, dar au studiat-o în context non-formal

modernă
circulaţie

Candidaţii

care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în şcoală, limba modernă pentru care
la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în
regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de
Referinţă pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a
cunoştinţelor la limba modernă în baza fişei de studiu a limbii moderne de circulaţie internaţională învăţate
în context formal/non-formal, conform modelului din Anexa C la Anexa nr. 3 din OME nr. 3721/23.04.2021.
Fisa se completează de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului.
optează

Părintele/tutorele/reprezentantul

legal al elevului va anexa fişei de studiu documente care să valideze
nivelul de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de
Referinţă pentru Limbi, aşa cum sunt ele prevăzute în Anexa C la Anexa nr. 3 din OME nr. 3721/23.04.2021 Anexa nr. 3, cum ar fi:
• adeverinţe de la organizaţiile/instituţiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă;
• foi matricole de la unităţile de învăţământ 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.
Candidaţii

care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal,
context non-formal, limba modernă pentru care optează
e.

şi

nici în

Candidaţii

care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, şi nici în context
non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi
moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2
corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi), depun la secretariatul unităţii de
învăţământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poştă, cu confirmare de primire, alături de
cererea de evaluare, conform modelului din Anexa A la Anexa nr. 3 din OME nr. 3721 /23.04.2021, un
portofoliu care va conţine următoarele:
• un text, redactat în maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere din programa şcolară
pentru limba modernă 1, în vigoare;
• înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat;
• prezentarea orală a motivaţiei opţiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv.
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SUSTINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A APTITUDINILOR
'

În baza prevederilor OMEC nr. 5457/2020 modificate şi completate cu precizările OME nr. 3721/ 23.04.2021,
probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2021-2022 în liceele vocaţionale se
desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini
pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzute în anexa nr.2 la OME nr. 3721/ 23.04.2021.
În cazul în care, după afişarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, există
candidaţi admişi care solicită, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare
computerizată, pe locurile libere de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini,
în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.
Calendar - etapa I

•
•
•

Înscrierea pentru probele de aptitudini: 07 -14 iunie 2021
Desfăşurarea/ echivalarea probelor de aptitudini: 15 -18 iunie 2021
Comunicarea rezultatelor finale a probelor de aptitudini: 18 iunie 2021

Calendar - etapa a li- a

•

•
•

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru
locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă - 29 iulie 2021.
Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă - 30 iulie 2021.
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii -2 august 2021.

PROFIL 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 1O 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 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 doi ani
competiţionali (în copie conformă cu originalul);
11. 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);
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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 şi Cercetării 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 candida~i care au media
generală cel puţin 7 (şapte) la disciplina educa~e 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;
111.

adeverinţă

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 integrau 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 şi Cercetării 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 şi Cercetării 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 şi Cercetării 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;
1) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
BROŞURĂ ADMITERE - Învăţământ liceal, Învăţământ profesional, Învăţământ dual, an şcolar 202112022

21

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
aparţine

şcolar

de care

candidatul.

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE
Pentru profilul sportiv, media finală de admitere se calculează astfel:
MFA=
APT
MA

MFA
MF A se

calculează

3APT+MA

4

=nota finală la probele de aptitudini
= media de admitere!
=media finală de admitere
cu două zecimale, fără rotunjire.

PROFIL TEOLOGIC

SPECIALIZARE: PATRIMONIU CULTURAL

I) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unităţile de învăţământ cu profil vocaţional
teologic, graficul admiterii şi alte informaţii legate de aceasta vor fi anunţate pe pagina web/pagina de
Facebook a şcolii.
2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminarul teologic ortodox, absolvenţi de gimnaziu
având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.
3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
3 .1. anexa la fişa 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

4)

intern al unită,fii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;
3.5. adeverinţă/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).
În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de

aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.
5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional 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 cunoştinţelor la
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disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).
8) Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde şi o probă
de verificare a unor aptitudini ryA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va
consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate
de către profesorul de religie/profesorul de educaţie plastică/directorul şcolii de unde provine candidatul.
La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel :
APT= 0JCR + VA)/2, unde:
VCR = media de la verificarea cunoştinţelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor
anuale la disciplina religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;
- VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compozitie.
9) În situaţia în care unul dintre candidaţi, la una dintre specializările unită~lor de învăţământ voca~onal teologic,
nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, şi în consecinţă nu are media încheiată la disciplina religie,
pentru una sau mai multe clase, acesta va sus~ne o probă orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina religie
~a cultul pentru care candidează). În această situaţie, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa
şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute.
I O) Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea
documentelor pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ.

Elevilor declaraţi
admitere astfel:

admişi

la probele de aptitudini, profil teologic li se

calculează

media finală de

MA +APT
MFA=---2
APT
=nota finală la probele de aptitudini
MA
= media de admitere
MF A = media fina lă de admitere
MFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZARE: ÎNVĂTĂTORl-EDUCATOARE
'

La învăţământul liceal - filiera vocaţională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea si certificarea
aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fise de aptitudini. de către unitatea de învătământ în care este
înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fisa de înscriere a candidatului.
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, educ~e vizuală, educ~e muzicală, educa~e fizică şi sport, media
generală a claselor V-VIII mai mare sau egală cu 6 (şase) şi media generală la purtare a claselor V-VII I, 10.
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
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legate de 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 candida~lor care au ob~nut 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
admitere judeţene/a Municipiului Bucureşti, până la data de 1Onai 2021.

şi

este transmis Comisiilor de

IMPORTANT!
În perioada 6-7 iulie 2021 se transmit de la liceele vocaţionale fişele de înscriere ale candidaţilor care nu au
fost admişi la clasele pentru care au susţinut/au echivalat probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de
Comisia Naţională de Admitere. Candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe
de aptitudini, precum şi candidaţilor care au fost admişi dar care au declarat, în scris, că renunţă la locul
obţinut, li se poate elibera, de către unitatea de învăţământ gimnazial, fişa de înscriere, pentru completarea
opţiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată.

PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE ÎNSCRIERE
•

Candidaţii completează

pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile,
sau domeniile de pregătire dorite.
Candidaţii sunt avertizaţi că 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 sau dacă au susţinut şi au promovat
proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă menţionată la Art. 1O, alin. 8 din Metodologia de
admitere. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim
bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi dacă au promovat proba
de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă,
conform prevederilor Art. 11 din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi
anulată în momentul repartizării computerizate.
Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica
„nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională" (una dintre ele fiind, eventual, limba
maternă din care a studiat disciplinele la gimnaziu).
specializările

•

•

•

EXEMPLU DE COMPLETARE A OPŢIUNILOR:

"' Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu - cursuri de zi, din Liceul ,,x'',
care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel:
1.

"'
în

broşură

I

I

I o I

7

I

Dacă

a doua opţiune este pentru Liceul „Y", specializarea ştiinţe sociale - cursuri de zi, care are
codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel:
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Celelalte opţiuni pentru licee se completează în
alocat fiecărei opţiuni.
Notă :

•

numele

unităţilor

acelaşi

mod, în ordinea preferinţelor, prin precizarea codului

de învăţământ şi codurile folosite spre exemplificare suntfictive.

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în
de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa
model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea preferinţelor exprimate.
Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi
a dirigintelui clasei. Aceştia vor semna fişa de înscriere.
Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice
corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, deoarece o opţiune greşită poate
conduce la o repartizare nedorită.
Candidaţii care nu au fost admişi la clasele la care se susţin probe de aptitudini, 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 şL în perioada prevăzută
de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la unitatea de învăţământ de provenienţă. Aceşti
candidaţi participă la admiterea computerizată.
În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul
profesorului diriginte.
Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii
în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator.
Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de
înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului,
pentru a fi semnată.
fişă

•
•

•

•
•
•

Fişele

corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de
părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în
posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei
corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia va
rămâne ataşat fişei iniţiale.

De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui său pe
lista cuprinzând candidaţii din centrul respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere afişată
la sediul unităţii de învăţământ, conform Art. 33 din Metodologia de Admitere, precum şi corectitudinea
datelor personale, a mediilor/notelor.
Nu se iau în considerare:
"' opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la Art. 3;
"' opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau pentru clase bilingve,
ale candidaţilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au
promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art.1 O;
"' opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor
de limbă modernă, prevăzută în metodologie.
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ADMITEREA COMPUTERIZATĂ- ETAPA I

lîn perioada 16 - 22 iulie 2021:
în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de
către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de
învăţământ sau prin formular transmis electronic;
"' introducerea datelor de pe fişe în baza de date computerizată se va face, pe măsură ce
se completează fişele de înscriere conform planificării stabilite de comisia din
unitatea de învăţământ;
"' verificarea de către părinţii şi elevii, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor
din fişa listată de calculator pentru fiecare elev ..
"' completarea

opţiunilor

•

În perioada 22 -23 iulie 2021, Centrul Naţional de Admitere verifică bazele de date transmise de
Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti şi transmite acesteia eventualele nereguli semnalate, în
scopul remedierii acestora.

•

Corectarea erorilor se face

până

la data de 23 iulie 2021

şi

se

confirmă

la Centrul

Naţional

modificările.

•

Până la data de 24 iulie 2021 se efectuează repartizarea computerizată a absolventilor de clasa a VIIIa care au participat la prima etapă de admitere. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si în
functie de optiunile candidatilor, înscrise în fisa de optiuni. La repartizare se folosesc criteriile de
departajare mentionate la Art. 5 din Metodologia de admitere.

În perioada 25 - 28 iulie 2021, candidaţii depun/transmit, la unităţile de învăţământ
liceal la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe
baza următoarelor acte:
cererea de înscriere;
cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a;
foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale);
fişa medicală;
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ADMITEREACOMPUTERIZATĂ-ETAPA AII-A

Până

pe data de 21 iulie 2021,_unităţile de învăţământ liceal transmit Comisiei de Admitere a Judeţului Ilfov,
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 aptitudini sau de verificarea
cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă.
situaţia

lîn perioada 29 iulie - 05 august 2021:
1.

completarea
către

opţiunilor

părinţii

în
acestora,

fişele

de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de

învăţământ;

2.

introducerea datelor de pe fişe în baza de date
se completează fişele de înscriere conform

computerizată
planificării

se va face, pe măsură ce
stabilite de comisia din

şcoală;

3.

verificarea de către părinţii şi elevii, în prezenţa
din fişa listată de calculator pentru fiecare elev„ .

diriginţilor,

corectitudinea datelor

În perioada 4 • 5 august 2021:
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 care au susţinut probe de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă;
Completarea opţiunilor în fişa de înscriere de către candidaţii rromi şi de către candidaţii cu CES
care au participat la a doua etapă de admitere pe locurile special alocate acestora, dar care nu au
fost repartizaţi sau care au renunţat, în scris, la locul pe care au fost repartizaţi
Repartizarea computerizată în învătământul liceal de stat a candidatilor din a doua etapă a
admiterii - 6 august 2021
În perioada 6 - 7 august 2021, candidaţii depun/transmit, la unităţile de învăţământ liceal la care
au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe
baza următoarelor acte:
cererea de înscriere;
cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a;
foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale);
fişa medicală.
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REZOLVAREA SITUAŢIILOR SPECIALE APĂRUTE DUPĂ
ETAPELE DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ
În perioada 09 - 11 august 2021, Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov rezolvă situaţiile speciale apărute după
etapele de repartizare computerizată.

În perioada 09 - 13 august 2021, după rezolvarea situaţiilor speciale, Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov
repartizează pe locurile rămase libere candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în primele două etape de
admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au
participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost
repartizaţi computerizat, precum şi candidaţii care nu au participat la primele două etape ale repartizării
computerizate şi absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională.
Repartizarea candidaţilor, de către Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov. Repartizarea se face conform unei
proceduri stabilite de către Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov, publicate pe site- ul ISJ Ilfov şi comunicate
unităţilor de învăţământ până la data de 29 iulie 2021.
Criteriul referitor la media de admitere, menţionat la alin. (14), se referă la media de admitere a
ultimului admis prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării
computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de şcolarizare la specializarea/ clasă
respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidaţii rromi şi
pentru candidaţii cu CES.
Conform art 1, alin. (16) din OMEC nr. 5457/2020, prin excepţie de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/201 O privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale,
candidaţii gemeni/ tripleţi se pot redistribui de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în clasa
celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită
redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situa~a în care prin redistribuirea
candidaţilor gemeni/tripleţi se depăşeşte numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3)
din Legea educaţiei na~onale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţii sunt stabilite de Comisia de Admitere a Judeţului
Ilfov şi vor fi făcute publice până la data de 15 iulie 2021.

PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
În perioada 15 -19 iulie 2021 se va realiza înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană, publicată pe site-ul
ISJ Ilfov şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 11 iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv
posibilitatea de repartizare computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia.
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PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAŢILOR DE ETNIE ROMĂ
Admiterea candidaţilor de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri/clasă peste numărul de locuri
acordat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022, aprobat de Ministerul Educaţiei şi se
face computerizat, în două sesiuni distincte, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.
Afişarea

locurilor speciale pentru

candidaţii

Eliberarea recomandărilor scrise de
29 aprilie 2021.

rromi: 1Omai 2021

apartenenţă

la etnia rromilor se va face în perioada 05 octombrie 2020 •

Recomandările scrise de apartenenţă la etnia rromilor pot fi eliberate şi on-line. În această situaţie,

recomandarea este transmisă, prin e-mail,
având semnătura electronică a emitentului.

unităţii

de

învăţământ

din care provine candidatul, în format pdf.,

Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei rromilor, care o emite,
potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi părintelui/tutorelui
legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etnia rromilor.

Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenenţă la etnia
rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi
se face până la data 29 aprilie 2021, ora 16.00.
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de Învătământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată În

considerare. pentru nicio etapă de admitere În Învătământul liceal de stat pentru anul scalar 2021· 2022.
REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ SI AFISAREA REZULTATELOR-ETAPA I
În perioada 16 -19 iulie2021:
'
'
candidaţii de etnie rromă şi părinţii/tutorii legali ai acestora vor completa opţiunile în fişele de
înscriere pe locurile speciale pentru rromi, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de
învăţământ.

verificarea de către părinţii şi elevii, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din
calculator pentru fiecare elev„
*Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare!

fişa listată

de

În data de 20 iulie 2021 se va realiza repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi,
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
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 şcolar2021-2022.

etapă

În perioada 25 - 28 iulie 2021, candidaţii depun/transmit, la unităţile de învăţământ liceal la
care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza
următoarelor acte:
cererea de înscriere;
cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a;
foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale);
fişa medicală;

recomandarea de apartenenţă la etnia rromă.
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REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ SI AFISAREA REZULTATELOR-ETAPA a li-a
'

'

În perioada 29 iulie· 04 august 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 învăţământ;
verificarea de către părinţii şi elevii, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de
calculator pentru fiecare elev;
repartizarea candidaţilor rromi pe locurile special alocate acestora.
Completarea opţiunilor în fişa de înscriere de către candidaţii rromi care au participat la a doua etapă de
admitere pe locurile special alocate acestora, dar care nu au fost repartizaţi sau care au renunţat, în scris, la
locul pe care au fost repartizaţi se face în perioada 4 - 5 august 2021 .
În perioada 6 - 7 august 2021, candidaţii depun/transmit, la unităţile de învăţământ liceal la
care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original:

cererea de înscriere;
cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a;
foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale);
fişa medicală;

recomandarea de apartenenţă la etnia rromă.

PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAŢILOR CU CES ÎN
UNITĂTILE DE ÎNVĂTĂMÂNT DE MASĂ
Admiterea candidaţilor cu CES se face în limita a 1-2 locuri/clasă peste numărul de locuri acordat prin
planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022, aprobat de Ministerul Educaţiei şi se face
computerizat, în două sesiuni distincte, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.
Afişarea

locurilor speciale pentru

candidaţii

cu CES: 1Omai 2021 08 februarie 2021:

Obţinerea

certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de Centrul Judeţean/ al Municipiului
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existenţa unei cerinţe
educaţionale speciale a elevului.
Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învăţământ de provenienţă, a
certificatului de orientare şcolară şi profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei cerinţe educa~onale
speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unită~ de învăţământ de masă .
NOTĂ: Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din

OMECTS nr. 557 412011. cu
Învăţământ de masă.

modificările

ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate

candidaţilor

cu CES În

unităţile

de

REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ SI AFISAREA REZULTATELOR-ETAPA I
În perioada 16 • 19 iulie 2021:
'
'
1. completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile
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 învăţământ.
2. introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere, verificarea de către
părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor
greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator;
3. verificarea de către părinţii şi elevii, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de
calculator pentru fiecare elev„
Orice fişă

depusă după această dată

nu va mai fi

luată

în considerare!
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În data de 20 iulie 2021 se va realiza repartizarea candidaţilor pe locurile distinctalocate 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, pot solicita şi primi o
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 şcolar 2021-2022.

nouă fişă

În perioada 25 - 28 iulie 2021. candidatii depun/transmit. la unitătile de învătământ liceal la
care au fost declarati admisi dosarele de înscriere. cuprinzând actele de studii în ori~inal.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza
următoarelor acte:
• cererea de înscriere;
• cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
• adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a;
• foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale);
• fişa medicală;
• certificatul de orientare şcolară şi profesională
REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ SI AFISAREA REZULTATELOR- ETAPA a li-a
'

'

În perioada 29 iulie· 04 august 2021:
completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile
special alocate pentru candidaţii cu CES şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a
VIII-a, la unitatea de învăţământ;
verificarea de către părinţii şi elevii, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de
calculator pentru fiecare elev;
repartizarea candidaţilor cu CES pe locurile special alocate acestora.
Completarea opţiunilor în fişa de înscriere de către candidaţii cu CES care au participat la a doua etapă de
admitere pe locurile special alocate acestora, dar care nu au fost repartizaţi sau care au renunţat, în scris,
la locul pe care au fost repartizaţi se face în perioada 4 - 5 august 2021.
În perioada 6 - 7 august 2021. candidatii depun/transmit. la unitătile de înyătământ W;W
la care au fost declarati admisi dosarele de înscriere. cuprinzând actele de studii în original.

cererea de înscriere;
cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a;
foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale);
fişa medicală;

certificatul de orientare şcolară şi

profesională
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PRECIZĂRI PENTRU ABSOLVENŢII DE GIMNAZIU CARE

ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII
CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2021 - 2022
Înscrierea pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor care împlinesc vârsta
de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 • 2022, se face la centrul special organizat
la Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna", din Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, localitatea Roşu - Chiajna,
jud. Ilfov, telefon: 021.436.04.04, după un orar care va fi comunicat din timp.
Depunerea dosarelor se face în perioada 26 • 30 iulie 2021. Dosarul trebuie să conţină următoarele
documente:
1. cerere de înscriere;
2 carte de identitate, certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie (copii simple);
3 adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din
clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;
4. foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
5 fişa medicală.
Repartizarea candidaţilor se face în data de 5 august 2021, pe locurile publicate în broşura de admitere, în
două etape:
1. Repartizarea candida~lor care au sus~nut evaluarea na~onală/tezele cu subiect unic/teste
naţionale/examenul de capacitate, în ordine descrescătoare a mediilor de admitere şi a op~unilor;
2. Repartizarea candida~lor nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/testele
na~onale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.
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PARTEA a 11-a
ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI DUAL
Învăţământul profesional şi dual sunt rute de educaţie şi pregătire practică, care oferă absolvenţilor

de clasa a VIII-a posibilitatea de dobândire a unei calificări profesionale; acesta este primul pas care
trebuie urmat de toţi cei care doresc să ajungă să lucreze în meseria dorită. Doar procesul de calificare îi
ajută să dobândească cunoştinţele şi abilităţile necesare practicării acelei meserii.
Alegerea meseriei şi, ca atare, a calificării, este bine să fie făcută ţinând cont de abilităţile pe care elevul le
are deja, nativ, precum şi de afinităţile sale pentru un anumit domeniu. Oamenii care au succes în meseria
lor nu au ţinut cont de ce face majoritatea, ci de ce le place şi la ce se pricep cel mai bine.
Învăţământul profesional şi dual, după clasa a VIII-a:

- este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi;
- pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi dual inclusiv elevii din învăţământul
special care finalizează învăţământul secundar inferior ;
- se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale nivel 3, calificare recunoscută atât
în ţară cât şi în Uniunea Europeană, conform Cadrului naţional al calificărilor.
Avantajele parcurgerii învăţământului profesional:

elevii beneficiază de susţinere financiară prin programul „Bursa profesională" (200 lei/lună);
elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin
acordate de partenerul de practică, conform contractului de practică.
Pentru anul şcolar 2021- 2022, admiterea în învăţământul profesional şi dual se realizează
în 2 etape; pentru fiecare etapă de admitere se organizează:
a) înscrierea candidaţilor;
b) probă de preselecţie (învăţământ profesional);
c) probe eliminatorii (învăţământ dual);
d) proba suplimentară de admitere (dacă numărul candidaţilor este mai mare
decât numărul locurilor oferite de unitatea şcolară);
e) admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

ÎNSCRIEREA CANDIDAT/LOR
'

Organizarea si desfăsurarea admiterii în învătământul profesional si dual pentru anul scalar 2021 - 2022 si
calendarul admiterii se realizează conform prevederilor OMEC. nr. 5449/31.08.2020, cu modificările şi
completările prin OME nr. 3775/06.05.2021, precum şi a Metodologiei de organizare şi funcţionare a
învăţământului profesional de stat OMENCS nr. 5033/29.08.2016. Metodologia de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/31.08.2016
I

I

I

I

1

I

Ordinul Nr. 3775/2021
Art. 8 1\1 . (1) Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în
scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-şi exprime intenţia de
depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.
(2) Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu
documente scanate.
(3) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de identitate şi certificatul
de naştere se depun în copie.
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(4) Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic
sau prin e-mail, situatia înscrierii.
(5) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii/ părinţii/ reprezentanţii
legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate
cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în termen de maximum două
săptămâni de la începerea cursurilor.
Pot opta pentru învăţământul profesional şi dual elevii înscrişi în clasa a VIII-a
au promovat clasa a VIII-a) şi absolvenţii din seriile anterioare.

promoţia

2021 (numai

dacă

Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional şi dual, pe baza opţiunilor candidatului pentru una sau mai multe calificări
profesionale existente în oferta şcolii; înscrierea se realizează pe baza fişei de înscriere în
învăţământul profesional şi dual, completată şi eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.
Fiecărui

elevi se eliberează o singură fişă de înscriere pentru fiecare

PROBĂ DE PRESELECŢIE

etapă

din calendarul admiterii.

I

Proba de preselecţie poate fi solicitată de operatorul economic/instituţia publică parteneră a unităţii de
care organizează învăţământ profesional.
Unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică elaborează procedura
de preselecţie, pe care o anunţă public.
Procedura de preselecţie va conţine prevederi clare pentru asigurarea unei selecţii obiective,
nediscriminatorii şi transparente.

învăţământ

PROBE ELIMINATORII
Conform art. 9 alin. (5) din O.M.E.C. nr. 3554/2017, probele eliminatorii vizează evaluări
psihoaptitudinale, de medicina muncii sau alte tipuri de evaluări în legătură cu cerinţele specifice pentru
anumite meserii şi locuri de muncă. Evaluarea acestor probe se finalizează cu rezultatul "promovat" sau
"nepromovat".
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învătământ care au ofertă educatională pentru învătământul
'
'
'
profesional/dual se va face astfel:
a) Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional 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, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V- VIII.
b) Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat.
Unităţile

de

îndrumările

învăţământ

care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă informaţiile şi
necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale

din oferta şcolii.
Notă:

Se va elibera o singură fişă de Înscriere. Nu se
În stare de corigenţă sau repetenţie.

eliberează fişe

de Înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu

situaţia şcolară

neÎncheiată, aflaţi

în învăţământul profesional/dual se va afişa la sediile şi pe site- urile unităţilor de
învăţământ gimnazial absolvite şi a unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional/dual pentru care au optat.
Lista

candidaţilor înscrişi
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IMPORTANT!
Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor
în învăţământul liceal sunt:

şi

rezultatele

obţinute

de

aceştia

în cadrul admiterii

codul individual alocat candidatului;
judeţul de provenienţă;
şcoala de provenienţă;
limba maternă;
media de admitere;
rezultatele aferente evaluărilor elevului;
media de absolvire;
unitatea de învăţământ în care a fost repartizat;
specializarea la care a fost repartizat.
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.
Pentru

acţiunile

!------------------------------------------------------------------,
I

:

PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE OPŢIUNI PENTRU

I

:

: __________________ l~'l~T~M..\~IU~R~QfESlQ~~1--$1_0U~1-- _______________ :
1. Informaţii din fişa de înscriere pentru învăţământul profesional şi dual ce se completează la

unitatea de învăţământ gimnazial
Se completează informaţiile referitoare la datele personale ale candidatului (CNP, data naşterii,
Numele şi prenumele candidatului şi iniţiala tatălui), după cum urmează:
•Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
•Data naşterii (câmp obligatoriu)
•Numele (câmp obligatoriu)= numele candidatului
• lniţ. tată (câmp obligatoriu)= iniţiala tatălui
•Prenumele (câmp obligatoriu)= prenumele candidatului
2. Informaţii privind opţiunile din fişa de înscriere ce se completează la unitatea de
învăţământ care organizează învăţământ profesional şi dual:
La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi dual se completează
informaţiile referitoare la: unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul, opţiunile candidatului
(înregistrate în ordinea preferinţelor), rezultatele la probele eliminatorii (dacă e cazul), rezultatele la
proba la limba maternă (dacă e cazul), media de admitere şi rezultatul admiterii, precum şi eventuale
menţiuni, după cum urmează:
3. Unitatea= unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul
4. Opţiuni pentru calificările profesionale din _!Jnitate - reprezintă lista opţiunilor alese de
candidat din oferta şcolii respective, în ordinea preferinţelor. ln 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 şi se regăsesc, pentru fiecare şcoală, în broşura admiterii editată de
inspectoratul şcolar, secţiunea pentru admiterea în învăţământul dual.
Cea de a patra căsuţă trebuie completată cu D dacă elevul optează pentru forma de
învăţământ dual şi P dacă elevul optează pentru forma de învăţământ profesional.
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,----------------------------------- Î
I

~

1P ROBA SUPLIMENTARA DE ADMITERE

:

~-----------------------------------'

Decizia privind organizarea probelor de admitere, numărul şi conţinutul acestora se adoptă la nivelul unităţii
de învăţământ şi se reglementează prin procedura de admitere elaborată şi adoptată în conformitate în
colaborare cu operatorii economici parteneri, cu respectarea cerinţelor exprimate de aceştia.
Probele de admitere organizate în situaţiile prevăzute la art. 3 din metodologie, pot viza cunoştinţe din
programele şcolare din învăţământul gimnazial şi/sau motivaţia elevilor, testarea unor abilităţi/ aptitudini şi
alte condiţii de admitere stabilite prin procedurile de admitere adoptate de unitatea de învăţământ în
colaborare cu operatorii economici parteneri.
Proba

de admitere se desfăşoară în perioada
profesional şi dual, numai în cazul în care numărul
locurilor oferite de unitatea şcolară.
suplimentară

învăţământul

prevăzută

în calendarul admiterii în

candidaţilor înscrişi depăşeşte numărul

Toate unităţile de învăţământ care au în ofertă învăţământ profesional au afişat la sediu procedura de
admitere care cuprinde şi informaţii privind proba suplimentară de admitere, care vizează:
• disciplina din planul de învăţământ al clasei a VIII-a la care se sus~ne proba suplimentară de admitere;
• programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de admitere;
• modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere;
• modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere;
• durata probei suplimentare de admitere;
• modul de organizare şi desfăşurare a contesta ţiilor.
, ------ - ------------------- ------------------ ~

:ADMITEREA CANDIDAŢILOR. MEDIA DE ADMITERE :

L--------------------------------------------

Admiterea în învăţământul profesional şi dual se realizează în 2 etape conform O.M.E.C nr. 5449/2020.
În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, admiterea se realizează astfel:
a.

dacă numărul candidaţilor înscrişi

nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii, admiterea candidaţilor se face pe

baza mediei de admitere:
J\LUP =

L-l = _o_lBS , soEN

1

unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional
MA = media de admitere;
ABS =media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea na~onală sus~nută de absolvenţii clasei aVI 11-a.
J\L-1.lP = -\LI. = 10...IBS + OEN
100

unde:
MAIO = media de admitere în învăţământul dual
MA = media de admitere;
ABS =media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea na~onală sus~nută de absolven~i clasei aVIII-a.
b.

dacă numărul candidaţilor depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea şcolară, admiterea se face luând în
considerare în propo~ie de 70% media de admitere şi în propo~ie de 30% nota obţinută la proba suplimentară
de admitere stabilită de unitatea şcolară.

_ 1AJ'P = 70

30 " PS-'4
100

>< .lrL-i -

MAIP =media de admitere în învăţământul profesional;
MA = media de admitere calculată;
PSA = nota obţinută la proba suplimentară de admitere
„ „ m _ 7'0 ><}1 L..J. - 30 >< PSA
-~

stabilită

de unitatea de învăţământ.

100

MAIO = media de admitere în învăţământul dual;
MA = media de admitere calculată;
PSA = nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ
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Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire
a) Pentru absolvenţii din promo~ile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută
la Evaluarea Na~onală se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în
anul 2003 inclusiv, cu media la teste na~onale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, cu media la tezele
cu subiect unic sus~nute în clasa a VIII-a pentru absolvenţii din promo~ile 2008 şi 2009.
b) Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea Naţională, sau după caz, examenul de capacitate/
teste naţionale/ tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea
naţională este 1 ( EN =1).
c) ln cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de înscriere la o unitate şcolară, la care
numărul total de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din ofertă, repartizarea pe calificări se face
în ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere calculată (MA).
d) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în
ordine, următoarele criterii:
a. media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
b. media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.
c. media probelor de admitere (dacă s-au organizat probe de admitere);
e) În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc, există
candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi aceeaşi calificare, care au mediile de
admitere, precum şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi
admişi la opţiunea solicitată.
±) După fiecare etapă de admitere, listele cu candidaţii admişi, respectiv respinşi, sunt afişate la sediul
unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani.
După afişarea rezultatelor candidaţii admişi depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi,
dosarele de înscriere care cuprind următoarele acte:
fişa de înscriere în învăţământul profesional şi fişa de opţiuni pentru învăţământul dual;
certificatul de naştere - copie şi original;
adeverintă cu notele si media generală obtinute la Evaluarea Natională I tezele cu subiect
unic din clasa a VIII-a I testele naţionale I examenul de capacitate;
foaia matricolă pentru clasele V -VIII (cu calculul mediei generale de absolvire)-copie şi original;
'

J

'

'

fişa medicală.
Candidaţii

nu îşi depun dosarele de înscriere, în perioada menţionată în calendar, se
consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru
următoarele etape de admitere în învăţământul profesional inclusiv dual.
care

Candidaţii respinşi în etapa I de admitere în învăţământul profesional, inclusiv dual,
înscrie în etapa a 2-a pentru la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv
învăţământul liceal. Candidaţii declaraţi admişi, care doresc să participe la
învăţământul liceal, ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional de la
unităţilor de învăţământ la care au fost admişi, pe baza unei cereri.

se pot se pot
dual, sau în
admiterea în
secretariatele

Opţiunea

de a participa la admiterea în învăţământul liceal atrage după sine renunţarea pentru etapa
respectivă a admiterii la locul ocupat în urma admiterii la învăţământul profesional.
Opţiunea

de participare la admiterea în
profesional se vor completa şi semna în
reprezentanţii legali ai elevilor minori.

învăţământul
fişa

liceal şi renunţarea la locul ocupat în învăţământul
de înscriere la învăţământul profesional, de către candidaţi şi

În perioada 2 - 6 august 2021, Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov va analiza şi cazurile
speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această
cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a.

Pentru

aceşti absolvenţi,

obţinute în

anii de studiu

la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele
parcurşi în România.
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Admitere pe locurile speciale pentru romi şi pe locurile special alocate
pentru elevii cu CES în unităţile de învăţământ de masă
În perioada 16 - 19 iulie 2021:
g) Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează,

la cererea elevilor şi a
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.
h) Completarea opţiunilor în anexa fişei de înscriere de către candidaţii şi de către părinţii acestora,
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi pe
locurile special alocate pentru elevii cu CES în unităţile de învăţământ de masă, la unitatea de
învăţământ sau prin formular electronic.
i) Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în învăţământul
profesional şi dual de stat, însoţită de anexa fişei de înscriere pentru candidaţii care solicită aceasta
j) Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni ale candidaţilor pe locurile speciale
pentru romi şi pe locurile special alocate pentru elevii cu CES în unităţile de învăţământ de
masă la ISJ Ilfov - Comisia de admitere a municipiului judeţului Ilfov (Calea 13 Septembrie, Nr. 209,
Bucureşti, sector 5).
părinţilor/reprezentanţilor

IMPORTANT!
Se va elibera o singură

fişă

de Înscriere.

Nu se eliberează fise
neÎncheiată, aflati
, de Înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situatia
, scalară
,
' În stare
de corigenţă sau repetenţie.

20 iulie 2021 ·Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
pentru elevii cu CES în unităţile de învăţământ de masă

şi

pe locurile special alocate

k) Repartizarea pe locurile speciale pentru romi pe locurile special alocate pentru elevii cu CES în
unităţile

de masă se realizează de Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi.
1) Repartizarea se face în şedinţă publică, on-line.
m) Mediile de admitere pentru candidaţii romi şi candidaţii cu CES, care candidează pe locurile
speciale pentru romi şi pe locurile special alocate pentru elevii cu CES în unităţile de învăţământ de
masă, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a
admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare
profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
n) Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapa I de admitere.
de

învăţământ
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL
'
SCOLAR 2021-2022 - ANEXA 1
'

Data-limită/Perioada

Activitatea
Pregătirea

10 mai 2021

admiterii

Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
Afişarea

ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate,
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
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel
judeţean/al municipiului Bucureşti, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a
VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SlllR), prin
verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu
la care aceştia sunt asociaţi
Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde, în secţiuni distincte,
informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022
concretizată

10 mai 2021

10-14 mai 2021

Postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare
În broşură se va regăsi şi menţiunea că, 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 învătământ.
Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile
privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual, pentru anul şcolar2021-2022
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului şedinţelor
de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul
profesional, inclusiv în învăţământul dual, a metodologiei şi a calendarului admiterii, a
modului de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi
învăţământul dual de stat, precum şi o adresă de e-mail ~i un număr de
telefon dedicate admiterii
Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a broşurilor care cuprind informaţii despre
admitere, pentru fiecare judeVmunicipiul Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită

21 mai 2021
Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor
în învăţământul profesional de stat
Data-limită/Perioada
Activitatea

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 pieţei muncii
şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuarea pregătirii prin învăţământul
profesional de stat, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de învăţământul dual.
1 martie-14 mai 2021

Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai
Centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc
pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităţilor de
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17 mai-11 iunie 2021

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 preselecţie şi/sau 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 şi
învăţământul dual de stat. În judeţele în care există plan de şcolarizare pentru
învăţământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, şi aspectele specifice privind
învăţământul dual.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon,
e-mail, videoconferinţă on-line etc.).

ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei
educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă
educaţională pentru învăţământul profesional de stat şi/sau dual vor implica şi operatori
economici parteneri.

17-28 mai 2021

16 iunie 2021

17 iunie 2021

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 unităţilor de
învăţământ, CJRAE, ISJ etc.)
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi,
repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii
în aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către
Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire
ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice
completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
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Data-limită/Perioada

Activitatea

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
• numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile
minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne;
• pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţămânUclasele cu predare în limbile
minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar şi
organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care
doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă
31 mai - 04 iunie
2021

NOTĂ: Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de Înscriere ca modelul aprobat C6
anexă la fişa de Înscriere pentru admiterea În Învăţământul liceal ("Anexa la fişa de Înscrie~
pentru parliciparea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţe/or de limb
modernă sau maternă'?.

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere,
conform prevederilor din Anexa 4 şi Anexa 6 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu
modificările ulterioare

07 mai - 14 iunie
2021

NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute Io
examene cu recunoaştere internaţională pentru cerlificarea competenţe/or lingvistice În Umb
străine cu proba de verificare a cunoştinţe/or de limbă modernă pentru admiterea În clasei
a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot
depuse/transmise la unitatea de Învăţământ de provenienţă până la data de 16 iunie 2021.
Desfăşurarea

15 -18 iunie 2021
18 iunie 2021

18 iunie 2021

probelor de verificare a

cunoştinţelor

de

limbă modernă

sau

maternă,

conform prevederilor din Anexa 4 şi Anexa 6 la ordinul MEC nr.
5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă
Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a
listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică
centralizată

28 iunie - 2 iulie
2021

2 iulie 2021

13 iunie 2021

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care
au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă
candidaţii

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au
participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
la unităţile de învăţământ gimnazial de provenienţă
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în
format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării
introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
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Data-limită/Perioada

Activitatea
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
Pregătirea

2 octombrie 2020 23 aprilie 2021

admiterii
Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru
minorităţi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile pe locurile
speciale pentru romi
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile
special pentru romi
NOTĂ: După fiecare şedinţă, se va Întocmi proces-verbal de informare/instruire.

Eliberarea
5 octombrie 2020-29
aprilie 2021

29 aprilie 2021, ora
16.00

recomandărilor

scrise de

apartenenţă

la etnia

romilor

NOTĂ. Recomandările scrise vizând apartenen,ta la etnia romă pot fi eliberate şi on-line. În această situa,fie,
recomandarea este transmisă, prin e-mail, unită,fii de învă,fământ din care provine candidatul, în format pdf, avânc
semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi con,tinutul recomandării revine atât organiza,tie
romilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât ş.
părintelui/reprezentantului legal al elevului care so licită eliberarea unei recomandări de apartenen,tă 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 învă,fământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare
pentru nicio etapă de admitere în învă,fământul profesional şi dual de stat pentru anul şcolar 2021-20221

Afişarea

locurilor speciale pentru

candidaţii

romi

NOTĂ. Locurile speciale pentru candida,fii romi se stabilesc de comisiile de admitere jude,tenela municipiulu
Bucureşti

10 mai 2021

16 - 19 iulie 2021

ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare I
Nu se alocă locuri speciale pentru candida,fii romi la claselelunită,file de învă,fământ profesional la care SE
organizează preselec,tie şi nici la calificările din oferta pentru învă,fământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatori
sau robede admitere inde endent de numărul candidalilor înscrisi e numărul de locuri dis nibile.
clasă.

Completarea opţiunilor în anexa fişei de înscriere de către candidaţii care solicită
înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii acestora,
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular
transmis electronic
NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată În considerare.

19 iulie 2021

Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni ale candidaţilor pe
locurile speciale pentru romi la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană
Repartizarea candidaţilor pe locurile
comunicarea rezultatelor candidatilor

speciale

pentru

romi si
'

'

20 iulie 2021

NOTĂ. Repartizarea pe locurile speciale se face în şedin,fă publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere ş.
în baza op,tiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia jude,teană de admitere,
publicată pe site-ul ISJ!ISMB şi comunicate unită,filor de învă,fământ până la data de 11 iunie 2021. Şedin,fă publică SE
poate organiza on-line.

Pentru candida,fii care nu dispun de mijloace pentru conectare on line, unită,file de
a candida,filor, vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării on-line.

învă,fământ

gimnazial, de

provenien,tă

Mediile de admitere pentru candida,fii romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform
art 12 alin. (1) fit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învă,fământul profesional de stat,
aprobată prin Ordinul ministrului educa,tiei na,tionale şi cercetării ştiin,fifice nr 5.06812016, cu completările ulterioare,
indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
Candida,fii nerepartiza,ti vor ridica

fişele

de înscriere în vederea partdp!irii la etapa I de admitere.
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Admiterea candida~lor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în

unită~le

de învăţământ de masă

PREGĂTIREA ADMITERII

Data·

Activitatea

limită/Perioada
Afişarea

locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru
elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare
filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)
candidaţii

10 mai 2021

NOTĂ. Locurile speciale pentru candida,fii cu CES se stabilesc de comisiile de admitere jude,tenela municipiului
Bucureşti

ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la
Nu se alocă locuri speciale pentru candida,fii cu CES la claselelunită,file de învă,fământ profesional la care se
organizează preselec,tie şi nici la calificările din oferta pentru învă,fământul dual la care sunt prevăzute probe
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candida,filor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
clasă.

Şedinţe
diriginţi,

12 aprilie-18 iunie 2021

de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii
privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES

NOTA
Şedin,fele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unită,ti
de învă,fământ de masă şi la acestea pot participa , în calitate de invita,ti, reprezentan,ti ai unită,filor de învă,fământ liceal,
profesional şi profesional dual de masă, sp9~ialiştidin cadrul CJRAE!CMBRAE, precum şi al,fi factori reprezentativi. După
fiecare şedin,fă se va întocmi proces-verbal de informare/instruire

Admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în

16-19 iulie 2021

unităţile

de învăţământ de masă

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 fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!

18-19 iulie 2021

Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile
alocate pentru candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti
Repartizarea
învăţământul

candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în
de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candida,fii cu CES seface în şedin,fă publică, în ordinea descrescătoare E.
mediilor de admitere şi în baza op,fiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de cătrE
Comisia jude,teană de admitere, publicată pe site-ul ISJ!ISMB şi comunicate unită,filor de învă,fământ până la data de 11
iunie 2021. Şedin,fă publică se poate organiza on-line.
NOTĂ: Mediile de admitere pentru candida,fii cu CES, care candidează pe locurile special destinate acestora, se
calculează

conform art 12 alin.
(1) fit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învă,fământul profesional de stat, aprobată prin
Ordinul ministrului educa,tiei na,tionale şi cercetării ştiin,fifice nr 5.06812016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la
acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.

20 iulie 2021

Candidaţii nereparlizaţi

pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum
cei care au fost reparlizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe
care au fost reparlizaţi, vor ridica fişele de înscriere la învăţământul profesional
şi dual pentru parliciparea la etapele ulterioare de admitere.
şi
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Data-limită/Perioada

Activitatea

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)

15 - 19 iulie 2021

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către Comisia
judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul ISJllSMB
şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 11 iunie 2021.
Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a
candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia.
NOTĂ. Înscrierea şi repartizarea candida,filor pentru învă,fământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute dE
pentru învă,fământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii î
învă,fământul liceal de stat

reglementările

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul 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
profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta
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 de limbă modernă sau

învăţământul

5 - 14 iulie 2021

maternă.
NOTĂ. Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situa,tia şcolare
neîncheiată,

5 - 14 iulie 2021

afla,fi în stare de corigen,tă sau repeten,tie.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul
profesional şi dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de
către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii.
NOTĂ. Nu pot fi înscrişi candida,fii cu situa,tia şcolară neîncheiată, afla,fi în stare de corigen,tă sau repeten,tie.

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.
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Data-limită/Perioada

14 iulie 2021

15 -16 iulie 2021

Activitatea
Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional
La unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează preselecţie, iar
numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât
numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind
organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe
eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate
calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) 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.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul
profesional, pentru fiecare calificare profesională
Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor
înscrişi la învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se
organizează preselecţie, precum şi procedura de preselecţie.

Derularea probei de

preselecţie,

în

unităţile

Pentru candida,fii care optează pentru organizarea acesteia, conform graficului
unită,file de învă,fământ şi calificările la învăţământ care organizează preselecţie
care se organizează sesiune de
preselec,tie

de învăţământ în care s-a decis
stabilit şi afişat de fiecare unitate de

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de
care a organizat sesiunea de preselecţie
Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile,
împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în
aceeaşi etapă de admitere, la o unitate de învăţământ şi calificări la care nu sau organizat probe de preselecţie în învăţământul profesional sau probe
eliminatorii în învăţământ dual până la termenul stabilit prin calendarul
admiterii în învăţământul profesional, respectiv în învăţământul dual.
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).
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în
învăţământul profesional eliberează, la cererea candidaţilor respinşi
la
învăţământ

15 -16 iulie 2021
Pentru candida,fii care optează
pentru unită,file de învă,fământ şi
calificările la care se organizează
sesiune de preselec,fie
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Data-limită/Perioada

Activitatea
preselecţie, fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual în vederea
înscrierii la alte unităţi de învăţământ care organizează învăţământ profesional sau
dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecţie (respectiv probe
eliminatorii în cazul învăţământului dual).
către candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la
profesional şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a
organizat sesiunea de preselecţie

Ridicarea, de

învăţământul

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

15 -20 iulie 2021

NOTĂ: În situa,tia În care candidaţii au completat mai multe op,tiuni, inclusiv pentru calificări profesionale Ic
care unitatea de Învă,tământ nu a organizat preselec,tie, aceştia nu vor ridica fişele de Înscriere, fiinc
considera,ti Înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le- au marcat În fişa de Înscriere.

În cazul retragerii fişelor de Înscriere de către candida,tii admişi la preselec,tie, pe locurile eliberate de aceştic
pot fi admişi af,ti candida,ti care au sus,tinut şi promovat proba respectivă de preselec,tie, În ordinec
rezultatelor ob,tinute la această probă.

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.
NOTĂ. Nu pot fi înscrişi candida,fii cu situa,tia şcolară neîncheiată, aflati înstare de corigen,tă sau repeten,tie.

Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se
face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor
profesionale pentru care optează.

la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă
educaţională pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor înscrişi
la învăţământul profesional de stat
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 - situaţie în care 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
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pentru
fiecare calificare profesională
Actualizarea

20 iulie 2021

şi afişarea,
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Data-limită/Perioada

21 - 22 iulie 2021

Activitatea
Desfăşurarea probei suplimentare de admitere
NOTĂ. Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unită,file de învă,fământ pentru care numărul ce/oi
înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condi,fiile mai sus men,tionate referitoare la anun,tare6
candidatilor cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar 16

22 iulie 2021

23 iulie 2021

Afişarea

rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de
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
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 profesional
Transmiterea, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul
profesional de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au
desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere

învăţământ

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi
în învăţământul profesional de stat
Afisarea de către unitătile de învătământ care au ofertă pentru învătământul
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
'

,

1

'

respinşi

26 iulie 2021

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 li-a de admitere a
numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii,
iar în situaţia în care nici în etapa a li- a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru
constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor în limita locurilor
disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care
vor fi invitaţi să participe.
profesional şi dual de către
la etapa I de admitere în
învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a li-a de
admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a li-a
de admitere în liceu.
Ridicarea

fişelor

de înscriere în

învăţământul

candidaţii declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi

27 - 28 iulie 2021

BROŞURĂ ADMITERE - Învăţământ liceal, Învăţământ profesional, Învăţământ dual, an şcolar 202112022

47

Data-limită/Perioada

Activitatea
Depunerea dosarelor de înscriere, la

unitătile

de

învătământ

la care

candidaţii au fost declaraţi admişi În cazul retragerii fişeior de înscriere
27 · 28 iulie 2021

28 iulie 2021

29 iulie 2021

29 iulie 2021

30 iulie 2021

30 iulie 2021

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 educa~onală pentru
învăţământul profesional de stat a situa~ei locurilor rămase libere în urma finalizării
depunerii dosarelor de înscriere a candida~lor admişi în această etapă de admitere
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 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/a municipiului Bucureşti la toate
unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a li-a de admitere la
învătământul orofesional de stat si în învătământul dual din iudet/municioiul Bucuresti
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 locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situaţia
locurilor libere la care se organizează sesiune de preselecţie însoţită de
menţiunea că candidaţii respinşi la proba de preselecţie în etapa a li-a de
admitere care nu au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
profesionale la care unitatea de învăţământ nu organizează preselecţie vor fi
repartizaţi de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pe
locurile libere după finalizarea etapei a li-a de admitere.
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
le-au marcat în fişa de înscriere.
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat
din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii
înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti în
toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere etapa a li-a de
admitere în învăţământul profesional de stat
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Data-limită/Perioada

Activitatea
Afişarea

30 iulie 2021

de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere
pentru etapa a li-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru
etapa a li-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ

Etapa a li-a de admitere în învăţământul profesional de stat
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 candida~lor care au sus~nut şi au
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unită~le
de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de
26 - 30 iulie 2021
înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă.
NOTA Se va elibera o sinqură fisă de înscriere.

30 iulie - 3 august
2021

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
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de
către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii.
NOTA Nu pot fi înscrişi candida,fii cu situa,tia şcolară neîncheiată, aflati înstare de corigen,tă sau repeten,tie.
Pot participa la această etapă atât candida,fii romi - nerepartiza,ti pe locurile speciale destinate acestora, cât
candida,fii cu CES - nerepartiza,ti pe locurile speciale destinate acestora

şi

Afişarea,

3 august 2021

la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional.
Pentru unităţile de învăţământ şi calificările profesionale la care se organizează
probe de preselecţie/probe eliminatorii şi/sau probe de admitere indiferent de
numărul candida~lor înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă de
admitere ca urmare a depăşirii numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul
locurilor disponibile, se vor afişa împreună cu lista candida~lor înscrişi şi informa~ile
privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfăşurare a probelor, acte de
identitate necesare candida~lor, 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.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
situatiei cu numărul de candidati înscrisi pentru admiterea în învătământul
profesional, pentru fiecare calificare profesională
Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor
înscrişi la învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se
organizează preselecţie, precum şi procedura de preselecţie.
,

26 iulie 2021

'

l

,
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Data-limită/Perioada

4 - 5 august 2021
Pentru candida,fii care optează
pentru unită,file de învă,fământ şi
calificările la care se organizează
sesiune de preselectie

Activitatea

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
Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de
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 li-a de admitere de către
comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în
învăţământul profesional eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la
preselecţie, fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual în vederea
participării la etapa de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea
cazurilor speciale, după etapa a li-a de admitere, de către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
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 le-au marcat în fişa de înscriere.
învăţământ

4 - 5 august 2021
Pentru candidaţii care optează
pentru unităţile de învăţământ şi
calificările la care se organizează
sesiune 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).
Rezultatele obţinute la probele de preselecţie nu pot fi contestate.
6 - 9 august 2021

Derularea probei suplimentare de admitere în unităţile de
numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri
Afişarea

9 august 2021

învăţământ

rezultatelor la proba suplimentară de admitere de
învăţământ care au organizat proba

la care

către unităţile

de

Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere
Rezolvarea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării
contestaţiilor, de către unităţile de învăţământ care au organizat proba
suplimentară de admitere

1Oaugust 2021

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 profesional
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei
candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admiterea în învătământul
profesional de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au
desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere
I

I

t

'

I

I
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Activitatea
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
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
profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la
profesional de stat

Afişarea

învăţământul

precizărilor

candidaţii admişi,

11 august 2021

învăţământul

privind depunerea dosarelor de înscriere de către
respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii

respinşi
Afişarea

12 - 16 august 2021

de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în
urma etapei a li-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 sedinte publice la care vor fi invitati să participe
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 comisia de admitere în învăţământul profesional de stat
din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii
înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat,
inclusiv în învăţământul dual

17 august 2021

Repartizări şi

Cu acest prilej, unită~le de învăţământ, care au în ofertă calificări la care conform
propriilor proceduri de admitere se organizează sesiune de preselec~e în învăţământul
profesional sau calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii
şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor
înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dar care - în urma consultării cu operatorii
economici şi cu acordul acestora - sunt interesate să îşi completeze locurile libere în
cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire organizate de către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti, informează în scris comisia de admitere
'dt ăl
„.l.B
ti I „ I
t d
I
redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către co misia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
Afişarea

de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei
cu locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe
locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale

16 august 2021

Afişarea

graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare
redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale

şi
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19 - 20 august 2021
(conform graficului afişat de
comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti)

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană
Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
candida~lor 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
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 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, precum şi părinţii/tutorii legali ai acestora.
NOTĂ.

Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unită,file de învă,fământ şi calificările la care, conform propriilor proceduri de
admitere, este prevăzută sesiune de preselec,tie la admiterea în învă,fământul profesional, iar în cazul învă,fământului dual
probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candida,filor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor
fi posibile doar cu acordul scris al unită,fii de învă,fământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.
Transmiterea de către comisia de admitere jude,teanăla municipiului Bucureşti către unită,file de învă,fământ care au ofertă
educa,tională pentru învă,fământul profesional de stat a situa,tiei finale privind candida,fii admişi, pe forma,tiuni de studiu legal
constituite

Afişarea

20 august 2021

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/a municipiului
de

către unităţile

de

învăţământ

Bucureşti

20 august 2021

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia
informatică centralizată

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 9
august 2021 şi care solicită înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de stat, în anul şcolar 20212022, inspectoratele şcolare vor soluţiona solicitările acestora, pe locurile libere la învăţământul profesional
sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici parleneri 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.
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL DUAL DE STAT PENTRU CALIFICĂRI
'

PROFESIONALE DE NIVEL 3, CONFORM CADRULUI NATIONAL AL CALIFICĂRILOR,
'

PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022- ANEXA 2
'

Data-limită/Perioada

Activitatea
PREGĂTIREA ADMITERII

10 mai 2021

Anunţarea

de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a
probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Afişarea

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

10 mai 2021

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităti de învătământ gimnazial si la
'
'
'
nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, cuprinzând datele personale ale
elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului
din România (SlllR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor
privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati
I

p

p

t

Tipărirea informaţiilor

despre admitere în broşura care va cuprinde, în sec~uni
distincte, informa~i despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul dual
de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022.

În broşură se va regăsi şi menţiunea că, 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.

10-14 mai 2021

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând
informaţiile privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul dual de
stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar2021-2022.
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a
graficului şedinţelor de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la
admiterea în învăţământul dual, inclusiv în învăţământul dual, a metodologiei
şi a calendarului admiterii, a modului de completare a opţiunilor din fişa de
înscriere în învăţământul dual şi învăţământul dual de stat, precum şi o
adresă de e-mail si un număr de telefon dedicate admiterii.
'

21 mai 2021

Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a broşurilor care cuprind
informaţii despre admitere, pentru fiecare judeVmunicipiul Bucureşti, în
versiune electronică şi tipărită
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Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilorîn
învăţământul dual
Data-limită/Perioada

1 martie-14 mai 2021

Activitatea
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 pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi
pe continuarea pregătirii prin învăţământul dual de stat, cu evidenţierea
oportunităţilor oferite de învăţământul dual.
Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor
şcolari ai Centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională
(CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în
învăţământul dual de stat şi în învăţământul dual.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de
comunicare (e-mail, videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile
de internet ale unităţilor de învăţământ, CJRAE, ISJ etc.)
Şedinţe/Acţiuni

17 mai-11 iunie 2021

17-28 mai 2021

16 iunie 2021

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 preselecţie şi/sau
de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul dual de stat,
inclusiv în învăţământul dual, şi a modului de completare a opţiunilor din fişa
de înscriere în învăţământul dual şi învăţământul dual de stat. În judeţele
în care există plan de şcolarizare pentru învăţământul dual se prezintă, în
mod obligatoriu, şi aspectele specifice privind învăţământul dual.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de
comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.).
ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea
ofertei educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care
au ofertă educaţională pentru învăţământul dual de stat şi/sau dual vor
implica şi operatori 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 unităţilor de învăţământ, CJRAE, ISJ etc.)
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date
cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a,
precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau
exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică
centralizată

17 iunie 2021

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin
confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în
aplicaţia informatică centralizată
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Data-limită/Perioada

Activitatea

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile
minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne;
- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile
minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, dual de stat şi dual)
Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care
doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau
maternă.
31 mai - 04 iunie 2021
NOTĂ: Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca modelul aprobat ca anexă la fişa de înscrierE
pentru admiterea în învă,fământul liceal ("Anexa la fişa de înscriere pentru part1c1parea la probele de aptitudini sau Ic
probele de verificare a cunoştin,felor de limbă modernă sau maternă'}

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere,
conform prevederilor din Anexa 4 şi Anexa 6 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020,
cu modificările ulterioare
NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea

07 mai - 14 iunie 2021

rezultatelor ob,finute la examene cL
pentru certificarea competen,telor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare
cunoştin,felor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limb.
moderne de circula,fie interna,tională pot fi depuse/transmise la unitatea de învă,fământ de provenien,tă până la date
de 16iunie2021.

recunoaştere interna,fională

Desfăşurarea

15 -18 iunie 2021
18 iunie 2021

18 iunie 2021

probelor de verificare a cunoştinţelor de

limbă modernă

sau

maternă,

conform prevederilor din Anexa 4 şi Anexa 6 la ordinul MEC nr.
5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă
Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în
aplicaţia informatică centralizată

28 iunie - 2 iulie 2021

2 iulie 2021

13 iunie 2021

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care
au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă
Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care
au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă la unităţile de învăţământ gimnazial de provenienţă
candidaţii

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei
candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea
şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică
centralizată.
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Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
PREGĂTIREA ADMITERII
Şedinţe

2 octombrie 2020 - 23
aprilie 2021

de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru
minorităţi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile pe locurile
speciale pentru romi
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe
locurile special pentru romi
NOTĂ. După fiecare şedin,fă, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire

Eliberarea
5 octombrie 2020-29
aprilie 2021

recomandărilor

apartenenţă

la etnia romilor

NOTĂ. Recomandările scrise vizând apartenen,ta la etnia romă pot fi eliberate şi on-line. În această situa,tie
recomandarea este transmisă, prin e-mail, unită,fii de învă,fământ din care provine candidatul, în format pdf
având semnătura electronică a emitentului.Răspunderea pentru autenticitatea şi con,tinutul recomandării revine atâ
organiza,tiei romilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarec
recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări dE
apartenen.tă la etnia romilor

şi

înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a
scrise, de apartenenţă la etnia romă, la unitatea de învăţământ
de provenienţă, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi
Depunerea

29 aprilie 2021, ora
16.00

scrise de

recomandării

NOTĂ. Orice recomandare depusă la unitatea de învă,fământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare pentru nicio etapă de admitere în învă,fământul dual şi dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022.1

Afişarea

locurilor

speciale

pentru

candidaţii

romi

NOTĂ: Locurile speciale pentru candida,fii romi se stabilesc de comisiile de admitere jude,tenela municipiulu

10 mai 2021

Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locur
suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candida,fii romi la claselelunită,file de învă,fământ dua
la care se organizează preselec,tie şi nici la calificările din oferta pentru învă,fământul dual la care sunt prevăzutE
probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candida,filor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.

Admiterea pe locurile speciale pentru romi
Data-limită/Perioada

Activitatea
Completarea opţiunilor în anexa fişei de înscriere de către candidaţii care
înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii
acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau
prin formular transmis electronic

solicită

16-19 iulie 2021

NOTĂ. Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

Orice
19 iulie 2021

opţiune greşită poate

conduce la o repartizare nedorită!

Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni ale candidaţilor
pe locurile speciale pentru romi la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană
Repartizarea candidaţilor pe locurile
comunicarea rezultatelor candidatilor

speciale

pentru romi si

'
'
NOTĂ. Repartizarea pe locurile speciale se face în şedin,fă publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere ş
în baza op,tiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia jude,teană dE
admitere, publicată pe site-ul ISJ!ISMB şi comunicate unită,filor de învă,fământ până la data de 11 iunie 2021. Şedinp;
publică se poate organiza on-line.

20 iulie 2021

Pentru candida,fii care nu dispun de mijloace pentru conectare on line, unită,file de învă,fământ gimnazial, de
vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării on-line.

provenien,tă a candida,filor,

Mediile de admitere pentru candida,fii romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează
conform art 12 alin. (1) fit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învă,fământul dual de
stat, aprobată prin Ordinul ministrului educa,tiei na,tionale şi cercetării ştiin,fifice nr 5.06812016, cu completările
ulterioare, indiferent dacă la acea calificare duală se organizează probă suplimentară de admitere.
Candida,fii nerepartiza,ti vor ridica

fişele

de înscriere în vederea participării la etapa I de admitere.
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Admiterea candida~lor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în

unită~le

de învăţământ de masă

PREGĂTIREA ADMITERII
Data-limită/Perioada

Activitatea
Afişarea

locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru
elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare
filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)
candidaţii

10 mai 2021

NO TĂ. Locurile speciale pentru candidapi cu CES se stabilesc de comisiile de admitere jude,tenela municipiului Bucureşil
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 candidapi cu CES la claselelunită,file de învă,fământ dual la care se organizează preselecpe
şi nici la calificările din oferta pentru învă,fământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere
independent de numărul candidap!or înscrişi pe numărul de locuri disponibile.

Şedinţe
diriginţi,

12 aprilie-18 iunie 2021

de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii
privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES

NOTĂ. Şedin,fele vizează orientarea şcolară a elevi/orcu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocatE

în

unită,fi

.

de învă,fământ de masă şi la acestea pot participa în calitate de invita,ti, reprezentan,ti ai unită,filor dE
liceal, dual şi dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE!CMBRAE, precum şi al,fi factori reprezentativi

învă,fământ

.

.

Admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în

16 -19 iulie 2021

unităţile

de învăţământ de masă

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
NOTA Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!

18 - 19 iulie 2021

Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile
alocate pentru candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere
·
n m ni i i I i B r i
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în
învăţământul de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor
V

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candida,fii cu CES se face în şedin,fă publică, în ordinec
descrescătoare

a mediilor de admitere şi în baza op,tiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei procedur
Comisia jude,teană de admitere, publicată pe site-ul ISJ!ISMB şi comunicate unită,filor dE
învă,fământ până la data de 11 iunie 2021. Şedin,fă publică se poate organiza on-line.

stabilite de

către

NOTĂ: Mediile de admitere pentru candida,fii cu CES, care candidează pe locurile special destinate acestora, se
calculează conform art 12 alin. (1) fit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învă,fământul
dual de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educa,tiei na,tionale şi cercetării ştiin,fifice nr 5.06812016, cu
completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare duală se organizează probă suplimentară de admitere.
Candida,fii nerepartiza,ti pe locurile distinct alocate candida,filor cu CES, precum şi cei care au fost repartiza,ti, dar
care solicită, în scris, renun,tarea la locul pe care au fost repartiza,ti, vor ridica fişele de înscriere la
învă.tământul dual si dual entru articiparea la eta le ulterioare de admitere.

15-19 iulie 2021

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către Comisia
judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul ISJllSMB
şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 11 iunie 2021.
Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare
computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia.
NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candida,filor pentru învă,fământul dual special sunt similare cu cele prevăzute dE
pentru învă,fământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii î
învă,fământul liceal de stat

reglementările
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Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul dual de stat

5 - 14 iulie 2021

5 - 14 iulie 2021

Etapa I de admitere în învăţământul dual de stat
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea
elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere
în învăţământul dual 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 dual şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta
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 de limbă 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 dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul dual
şi dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
dual oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către
candidaţi a opţiunilor pentru calificările duale din oferta şcolii.
NOTĂ. Nu pot fi înscrişi candida,fii cu situa,tia şcolară neîncheiată, afla,fi în stare de corigen,tă sau repeten,tie.

14 iulie 2021

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 unită~lor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
dual, a listei candida~lor înscrişi în învăţământul dual La unit~le de învăţământ şi
calificările la care nu se organizează preselec~e, iar numărul candid~lor înscrişi
la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se
afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de
admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare,
ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru
toate calificările sau doar la calificarea/calificările duală(e) 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.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul
dual, pentru fiecare calificare duală
Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista
candidaţilor înscrişi la învăţământul dual de stat la calificările pentru care se
organizează preselecţie, precum şi procedura de preselecţie.
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Data-limită/Perioada

15-16 iulie 2021
Pentru candida,fii care optează pentru
unită,file de învă,fământ şi calificările la
care se organizează sesiune de
oreselectie

15-16 iulie 2021
Pentru candidaW care optează
pentru unităţile de Învăţământ şi
calificările la care se organizează
sesiune de preselecţie

Activitatea
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

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 înscrierii candidaţilor respinşi,
în aceeaşi etapă de admitere, la o unitate de învăţământ şi calificări la
care nu s-au organizat probe de preselecţie în învăţământul dual sau probe
eliminatorii în învăţământ dual până la termenul stabilit prin calendarul
admiterii în învăţământul dual, respectiv în învăţământul dual.
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).
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în
învăţământul dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie,
fişele de înscriere la învăţământul dual şi dual în vederea înscrierii la alte
unităti de învătământ care organizează învătământ dual sau dual la calificări
' nu s-au' organizat probe de preselecţie' (respectiv probe eliminatorii în
la care
cazul învăţământului dual).
Ridicarea, de către candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la
învăţământul dual şi dual de stat de la unitatea de învăţământ
care a
organizat sesiunea de preselecţie

15 -20 iulie 2021
NOTĂ. În situa,tia în carecandida,fii au completat mai multeop,fiuni, inclusiv pentru calificări duale la care unitatea de
Pentru candida,fii care optează pentru
învă,fământ nu a organizat preselec,tie, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind considera,ti înscrişi pentru
unită,file de învă,fământ şi calificările la care celelalte ~alifi~!iri duale pe care le- au marcat în fişa de înscriere.
se organizează sesiune de preselec,tie
În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candida,fii admişi la preselec,tie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi
admişi a(ti candida,fi care au sus,tinut şi promovat proba respectivă de preselec,tie, în ordinea rezultatelor ob,finute la
această probă.

15 -20 iulie 2021

Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care
şcolarizează în învăţământul dual de stat, inclusiv dual, la care nu s-au
organizat probe de preselecţie, respectiv eliminatorii, pe baza fişei de
înscriere în învăţământul dual 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.
NOTĂ. Nu pot fi înscrişi candida,fii cu situa,tia şcolară neîncheiată, afla,fi în stare de corigen,tă sau repeten,tie.

Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat preselecţie şi care au ridicat fişa de
înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a
calificărilor duale pentru care optează.
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Data-limită/Perioada

Activitatea
la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă
educaţională pentru învăţământul dual de stat, a listei candidaţilor înscrişi la
învăţământul dual de stat
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 - situaţie în care 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
Actualizarea

20 iulie 2021

şi

afişarea,

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul dual, pentru fiecare
calificare duală.
Desfăşurarea

probei suplimentare de admitere

NOTĂ: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unită,file de învă,fământ pentru care numărul ce/oi

21 - 22 iulie 2021
22 iulie 2021

înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condi,fiile mai sus men,tionate referitoare la anun,tarec
candida,filor cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar Ic
calificarea/calificările la care numărul de candidati depăseste numărul de locuri

Afişarea

rezultatelor la proba suplimentară de admitere de
care au organizat proba

către unităţile

de

învăţământ

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

23 iulie 2021

26 iulie 2021

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
Transmiterea, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul dual
de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau
nu proba de preselecţie/admitere
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul dual de stat, a
listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual de stat
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual a listei
candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul dual 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 aftă 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 li-a de admitere a numărului de locuri minim
necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a 11-a
nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide
dual şi dual de către candidaţii
declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul dual şi
în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a 11-a de admitere în învăţământul
Ridicarea

27 - 28 iulie 2021

fişelor

de înscriere în

învăţământul

dual, în învăţământul dual, sau în etapa a li-a de admitere în liceu.
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Data-limită/Perioada

Activitatea
Depunerea dosarelor de înscriere, la

unitătile

de

învătământ

la care

candidaţii au fost declaraţi admişi În cazul retragerii fişelor de
27 · 28 iulie 2021

28 iulie 2021

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 conditia încadrării în termenul de deounere a dosarelor de înscriere.
Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul dual 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
municipiului Bucureşti Pentru rezolvarea cazurilor
speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu va
repartiza candidaţi la clasele/unităţile de învăţământ dual 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
unită~le de învăţământ dual a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere
pentru etapa a li-a de admitere la învăţământul dual de stat şi în
învăţământul dual din judeVmunicipiul Bucureşti
judeţeană/a

29 iulie 2021

29 iulie 2021

Afişarea

30 iulie 2021

30 iulie 2021

de învăţământ dual a listei candidaţilor
înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual,
după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea
cazurilor speciale
În situaţia locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situaţia
locurilor libere la care se organizează sesiune de preselecţie însoţită de
menţiunea că candidaţii respinşi la proba de preselecţie în etapa a li-a de
admitere care nu au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
duale la care unitatea de învăţământ nu organizează preselecţie vor fi
repartizaţi de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
pe locurile libere după finalizarea etapei a li- a de admitere.
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru
calificări duale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie,
aceştia vor fi consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări duale pe care le-au
marcat în fişa de înscriere.
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul dual de stat din
unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii
înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul dual de stat
de

către

unităţile

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană în toate unităţile de
gimnazial a situaţiei locurilor libere etapa a li-a de admitere în
învăţământul dual de stat
învăţământ
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Data-limită/Perioada

Activitatea
Afişarea

30 iulie 2021

26 - 30 iulie 2021

de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere
pentru etapa a li-a de admitere în învăţământul dual de stat din judeţ afişează şi
publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a 11-a de admitere
în învăţământul dual de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.

Eta a a li-a de admitere în învăţământul dual de stat
Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere
pentru învăţământul dual şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li sau eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul dual 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

30 iulie - 3 august 2021

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 dual, la unităţile de învăţământ care
au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în
învăţământul dual şi dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual oferă
informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a
opţiunilor pentru calificările duale din oferta şcolii.
NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candida,fii cu situa,fia şcolară neîncheiată, afla,fi în stare de corigen,tă sau repeten,tie.

Pot participa la această etapă atât candida,fii romi - nerepartiza,ti pe locurile speciale
destinate acestora, cât şi candida,fii cu CES - nerepartiza,ti pe locurile speciale
destinate acestora.
Afişarea,

de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual,
în învăţământul dual.
unită~le de învăţământ şi calificările duale la care se organizează probe de
preselecţie/probe eliminatorii şi/sau probe de admitere indiferent de numărul candida~lor
înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depăşirii
numărului de candida~ înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile, se vor afişa împreună cu
lista candidaţilor înscrişi şi informaţiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de
desfăşurare a 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.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual,
pentru fiecare calificare duală
Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor
înscrişi la învăţământul dual de stat la calificările pentru care se organizează
preselecţie, precum şi procedura de preselecţie.

a listei
Pentru

3 august 2021

26 iulie 2021
4 - 5 august 2021

la sediul

unităţilor

candidaţilor înscrişi

Derularea probei de

preselecţie,

în

unităţile

Pen~u can?id~,fi~ c~re optează_pentru
organizarea acesteia, conform graficului
umta,t1lede mvatamant ş1 cal1flcanle la.care învătământ care organizează preselectie
se orgamzeaza seswne de preselec,t1e
,
,

de învăţământ în care s-a decis
stabilit şi afişat de fiecare unitate de
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Data-limită/Perioada

4 - 5 august 2021
Pentru candida,fii

care

optează

pentru
la care
se organizează sesiune de preselec,tie
unită,filede învă,fământ şi calificările

6 - 9 august 2021
9 august 2021

1Oaugust 2021

Activitatea
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 li-a de admitere de către comisia de admitere judeţeană
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul
dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie, fişele de înscriere la
învăţământul dual şi dual în vederea participării la etapa de repartizări şi
redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a 11-a de
admitere, de către comisia de admitere judeţeană
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
duale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia nu vor
ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări duale pe
care le-au marcat în fişa de înscriere.
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).
Rezultatele obţinute la probele de preselecţie nu pot fi contestate.
Derularea probei suplimentare de admitere în unităţile de învăţământ 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 la proba suplimentară de admitere
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, de
către unităţile de învăţământ care au organizat proba suplimentară de admitere
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
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi
şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul dual de stat, de către toate unităţile
de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru
învăţământul dual de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual de stat
Afişarea

de

către unităţile

candida~lor admişi şi

de învăţământ care au ofertă pentru
a celor respinşi la învăţământul dual de stat

învăţământul

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de
respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi

11 august 2021

12 - 16 august 2021

dual a listei

către candidaţii admişi,

Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma
etapei a 11-a de admitere se aftă 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
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.
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Data-limită/Perioada

Activitatea
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul dual de stat din unitatea
de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor
neocupate la învăţământul dual de stat, inclusiv în învăţământul dual

17 august 2021

Repartizări şi

Cu acest prilej, unităţile de învăţământ, care au în ofertă calificări la care conform propriilor
proceduri de admitere se organizează sesiune de preselecţie în învăţământul dual sau
calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii şi/sau probe de
admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de
locuri disponibile, dar care - în urma consultării cu operatorii economici şi cu acordul
acestora - sunt interesate să îşi completeze locurile libere în cadrul acţiunilor de repartizare
şi redistribuire organizate de către comisia de admitere judeţeană, informează în scris
comisia de admitere judeţeană cu privire la acest acord.

redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti

16 august 2021

Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei cu
locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile
libere şi de rezolvare a cazurilor speciale
Afişarea

graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare
redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale

şi

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană
Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 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
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 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
19 - 20 august 2021
clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale.
(conform graficului afişat de Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost
comisia de admitere
admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor
judeţeană/a municipiului
de studiu, precum si părintii/tutorii legali ai acestora.
Bucureşti)

NOTĂ. Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unită,file de învă,fământ şi calificările la care, conform proprii/oi

proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselec,tie la admiterea în învă,fământul dual, iar în cazu
dual probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candida,filor înscrişi pe număru
de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unită,fii de învă,fământ, transmis în urma consultării cL
operatorii economici.
învă,fământului

20 august 2021

20 august 2021

Transmiterea de către comisia de admitere jude,teană către unită,file de învă,fământ care
au ofertă educa,tională pentru învă,fământul dual de stat a situa,tiei finale privind candida,fii
admişi, pe formaţiuni de studiu legal constituite
Afişarea de către unităţile de învăţământ dual a candidaţilor înmatriculaţi şi a
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual, după depunerea dosarelor
de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin
comisia de admitere judeţeană
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia
informatică centralizată

NOTĂ Pentru cazurile exceptionale în care se înregistrează absolvenp ai clasei a VIII-a din sena curentă care nu au fost înmatricu!ap nici la învă,fământul liceal şi nici la învă,fământul
dual sau dual până la data de 9 august 2021 şi care solicită înmatricularea în învă,fământul dual sau dual de stat, în anul şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare vor solu,fiona
solicitările acestora, pe locurile libere la învă,fământul dual sau dual, cu acordul unită,filor de învă,fământ şi al operatorilor economici parteneri ai unită,filor de învă,fământ până la data
începerii anului şcolar 2021-2022.

La solicitarea comisiilor de admitere jude,tenela municipiului Bucureşti sau din proprie ini,fiativă, Comisia na,tională de admitere poate aproba, în situa,tii
justificate, modificarea datelor- limită/perioadelor şi activită,filordin calendarul admiterii în învă,fământuldual de stat pentru anul şcolar 2021-2022.
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RETEAUA UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT LICEAL PREUNIVERSITAR STAT DIN JUDETUL ILFOV
AN SCOLAR 2021-2022- ÎNVĂTĂMÂNT DE STAT
I

I

I

I

COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU"
BRĂNEŞTI

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU"
BRĂNEŞTI

LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU" BRĂNEŞTI
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX
"SFÂNTA FILOFTEIA" BRĂNEŞTI
LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY"
BUFTEA
LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU"
BUFTEA
LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CHIAJNA" ROŞU CHIAJNA
LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL ŞEI CARU"
CIOROGÂRLA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "HELMUT
DUCKADAM" CLINCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU"
DRAGOMIREŞTI VALE
LICEUL TEORETIC "HORIA HULUBEI" MĂGURELE
LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI
LICEUL TEORETIC NR. 1 PERIŞ
LICEUL TEORETIC "RADU POPESCU" POPEŞTI
LEORDENI
LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU"
SNAGOV
LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU"
VOLUNTARI

Brăneşti

Sit. Petre Ionel

Brăneşti

l.C Brătianu

Brăneşti

Sit. Petre Ionel

Brăneşti

l.C. Brătianu

Buftea

Liceului

Buftea

Bucureşti

Chiajna

colegiulsilvic@yahoo.corn

4

0213501270

1B

0213501225

2

0213501330

grupscolaragricol_cezar_nicolau@yahoo.
corn
lttlalescu@hotrnai I.corn

0213511004

sfantafilofteia@yahoo.corn

Liceu

5

0213505731

gseas_barbustirbey@yahoo.corn

Liceu

145

0213515911

ltdd_buftea@yahoo.ro

Liceu

1 Decembrie 1918

90

0214360404

dchiajna@yahoo.corn

Liceu

Ciorogârla

Scol ii

15

0213159114

parnfilseicaru@yahoo.corn

Liceu

Clinceni

Principala

107

0213694040

scoalanr.1 clinceni@yahoo.corn

Liceu

Micşunelelor

153

0214367190

grscvintilabratianu@yahoo.corn

Liceu

Fizicienilor
23 August

42
4
580

0214574426
0213512278
0212670970

lthoriahulubei@yahoo.corn
liceulotopeni@yahoo.corn
liceul_peris@yahoo.corn

Liceu
Liceu
Liceu

Leordeni

52

0214673423

liceulradupopescu@yahoo.corn

Liceu

Intrarea Narciselor

8

0213521997

lrnksnagov@yahoo.corn

Liceu

65

0213612261

vidra.al.rosetti@grnail.corn

Liceu

94-98

0314378150

liceulnicolaebalcescu@yahoo.corn

Liceu

Dragomireşti-

Vale
Măgurele

Otopeni
Periş

Popeşti

Leordeni
Snagov
Vidra
Voluntari

- Târgovişte

Principală

Gării

Voluntari

Colegiu
Liceu
Liceu
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PLAN DE SCOLARIZARE
aprobat pentru clasa a IX-a' LICEU ZI, an şcolar 2021-2022
(urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată)
*Locuri alocate „Elevi de pretutindeni"
*Locuri alocate „Elevi rromi"
* Locuri alocate , Elevi cu CES"
Nr.
crt.

Ut:llUll 111 t: Ul li LClLt:

LICEUL
TEHNOLOGIC
"BARBU A

Filiera

Tehnologică

Profil

Servicii

activităţi

Tehnician în
economice
Tehnician în
gastronomie

ŞTIRBEY"

BUFTEA
LICEUL
TEHNOLOGIC
"DUMITRU
DUMITRESCU"
BUFTEA

Specializare/Calificare

Tehnician electrotehnist
Tehnologică

Tehnic

Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii

2
Teoretică

Umanist

Filologie - intensiv
engleză

Matematică

3

LICEUL
TEORETIC
"TRAIAN
LALESCU"

-

informatică
Ştiinţe

Număr

locuri
aprobate

Media
ultimului
admis

Codul

clase
aprobate

Locuri
rezervate
"Elevi de
pretutindeni"

Locuri
rezervate
"Rromi"

Economic

24

3,92

106

o

2

Alimentaţie

24

5,35

108

o

2

Electric

24

6,18

116

o

2

119

o

2

117

o

2

117

o

2

118

o

2

120

o

2

Locuri
rezervate
"Elevi cu
CES"

Mecanică

de montaj,

24

întreţinere
şi reparaţii

Filologie
Real

Număr

Domeniu

ale naturii

Teoretică

Umanist

Filologie

Tehnologică

Resurse

Tehnician veterinar

Umanist

26

Umanist

26

Real

26

Real

26

Umanist

2

7,74

8

52

5,42

149

o

4

24

3.78

110

o

2

2

BRĂNEŞTI

4

LICEUL

Agricultură
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TEHNOLOGIC
"CEZAR
NICOLAU"

şi

naturale

BRĂNEŞTI

mediului

protecţia

Servicii

5

COLEGIUL
SILVIC
"THEODOR
PIETRARU"
BRĂNEŞTI

6

7

LICEUL
TEHNOLOGIC
"DOAMNA
CHIAJNA" ROŞU
-CHIAJNA
LICEUL
TEHNOLOGIC
"PAMFIL
SEICARU"
CIOROGÂRLA

Resurse
naturale
Tehnologică

protecţia

"VINTILĂ
BRĂTIANU"

Teoretică

Tehnologică

Tehnologică

Teoretică

Tehnician în

silvicultură

şi exploatări

forestiere

Umanist

Ştiinţe

Tehnic

Tehnician operator
tehnică de calcul bilingv spaniolă

Servicii

Tehnician în
gastronomie

Servicii

Tehnician în
economice

Tehnic

Tehnician transporturi

Umanist

Ştiinţe

Resurse
naturale

Tehnician veterinar

şi

Tehnician ecolog

sociale

activităţi

sociale

protecţia

protecţia calităţii

mediului

mediului

VALE

Servicii

Tehnician în
economice

LICEUL
TEORETIC
"HORIA

Real

Tehnologică

DRAGOMIREŞTI

9

activităţi

Tehnician în
economice

Agricultură

1

24

-

110

o

2

1

Economic

1

24

5.30

111

o

2

1

Silvicultură

2

48

2,16

101

o

4

2

Umanist

1

26

2,27

103

o

2

1

1

24

4,04

113

o

2

1

Alimentaţie

1

24

3,5

115

o

2

1

Economic

1

24

4.30

127

2

2

1

1

24

2.65

128

2

2

1

Umanist

1

26

-

130

2

1

1

Agricultură

1

24

4.12

131

o

2

1

1

24

3.84

133

1

2

1

Economic

1

24

5.34

132

o

2

1

Real

1

26

4.00

138

o

2

1

Real

1

26

3.11

139

o

2

1

mediului

LICEUL
TEHNOLOGIC
8

şi

Tehnician în agroturism

Teoretică

Matematică

activităţi

-

informatică
Ştiinţe

şi

ale naturii

Electronică
automatizări

Mecanică

de motoare

Protecţia

mediului
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HULUBEI"
MĂGURELE

10

LICEUL
TEORETIC "IOAN

4

2

8,65

141

o

2

1

26

4.44

147

o

2

1

Umanist

1

26

4.47

137

Umanist

Filologie

Umanist

2

52

7,73

Real

1

26

Real

1

Real

OTOPENI

11

1

Filologie

Teoretică

PETRUŞ"

LICEUL
TEORETIC
"RADU
POPESCU"

2

140

o
o

Umanist

Matematică

-

informatică

Teoretică

Real

Ştiinţe

Teoretică

Umanist

Filologie

Umanist

1

26

4,48

150

o

2

1

Tehnologică

Servicii

Tehnician în turism

Turism

1

24

4,43

144

2

1

Umanist

Filologie

Umanist

2

52

4,66

142

o
o

4

2

Real

Ştiinţe

ale naturii

Real

1

26

3,76

146

o

2

1

Ştiinţe

sociale

Umanist

1

26

2,41

136

o

2

1

Umanist

1

26

3,66

135

o

2

1

Alimentaţie

1

24

-

125

o

2

1

Economic

1

24

2,36

121

o

2

1

Umanist

1

26

4.76

123

2

1

Real

1

26

3,33

126

o
o

2

1

ale naturii

POPEŞTI

LEORDENI
12

LICEUL
TEORETIC NR. 1
PERIŞ

13

LICEUL
TEORETIC
"MIHAIL
KOGĂLNICEANU"

Teoretică

SNAGOV

14

15

LICEUL
TEORETIC
"ALEXANDRU
ROSETTI" VIDRA
LICEUL
TEHNOLOGIC
"NICOLAE

Teoretică

Filologie

Tehnologică

Servicii

Tehnician în
gastronomie
Tehnician în
economice

BĂLCESCU"

VOLUNTARI

Umanist

Teoretică

Umanist

Filologie

Real

Ştiinţe

activităţi

ale naturii
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VOCAŢIONAL·

*)

Nr.
crt

PLAN SCOLARIZARE
aprobat pentru clasa a IX-a LICEU ZI), învăţământ VOCATIONAL *, , an şcolar 2021-2022
(urmează a fi ocupate prin sustinerea unor teste sau probe de verificare a cunostintelor)
...,,
'
...,,
' '
NU PARTICIPA LA ADMITEREA COMPUTERIZATA

Denumire unitate

LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A
ŞTIRBEY" BUFTEA

Filiera

Vocaţională

Profil

Pedagogic

Specializare/Calificare

Domeniu

Număr

Număr

clase
aprobate

locuri
aprobate

Locuri
rezervate
"Rromi"

Locuri
rezervate
"Elevi cu
CES"

Educator - puericultor

Pedagogic

1

24

2

1

Învăţător - educatoare

Pedagogic

1

24

2

1

1

2

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL
ORTODOX "SFÂNTA FILOFTEIA"

Vocaţională

Teologic

Tehnician pentru tehnici
artistice-patrimoniu

Teologic
ortodox

1

24

2

1

Vocaţională

Sportiv

Instructor sportiv/ Fotbal

Sportiv

1

24

2

1

Instructor sportiv/ Mozaic

Sportiv

1

24

2

1

BRĂNEŞTI

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
"HELMUT DUCKADAM" CLINCENI

3

4

LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA
CHIAJNA" ROŞU - CHIAJNA

Vocaţională

Sportiv

Instructor sportiv/ Fotbal

Sportiv

1

24

2

1

5

LICEUL TEORETIC "MIHAIL
KOGĂLNICEANU" SNAGOV

Vocaţională

Sportiv

Instructor sportivI Canotaj

Sportiv

1

24

2

1

6

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE
BĂLCESCU" VOLUNTARI

Vocaţională

Sportiv

Instructor sportiv/ Fotbal

Sportiv

1

24

2

1
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aprobat pentru învăţământul
Nr.
crt.

Denumire unitate

LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU
A ŞTIRBEY" BUFTEA

Specializare/Calificare

PLAN DE SCOLARIZARE
' de zi cu durata de 3 ani, an
PROFESIONAL
Domeniu

şcolar 2021-2022

Număr

Număr

locuri
aprobate

Media
ultimului
admis

Codul

clase
aprobate

Locuri
rezervate
"Elevi de
pretutindeni"

Locuri
rezervate
"Rromi"

Comerciant - vânzător

Comerţ

24

2,12

597

o

2

Electrician exploatare
tensiune

Electric

24

5,83

567

o

2

24

6,17

527

o

2

12

3, 1

601

o

2

24

2,4

578

o

2

527

o

2

2

LICEUL TEHNOLOGIC
"DUMITRU DUMITRESCU"
BUFTEA

3

LICEUL TEHNOLOGIC
"DUMITRU DUMITRESCU"
BUFTEA

Mecanic auto

4

LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR
NICOLAU" BRĂNEŞTI

Bucătar

Alimentaţie

5

LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR
NICOLAU" BRĂNEŞTI

Zugrav, ipsosar,
vopsitor, tapetar

construcţii

6

LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR
NICOLAU" BRĂNEŞTI

Mecanic auto

7

LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR
NICOLAU" BRĂNEŞTI

Tinichigiu vopsitor auto

8

LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR
NICOLAU" BRĂNEŞTI

vânzător

joasă

Ospătar

(chelner)
în unităţi de

Mecanică

de

motoare

0,5

Finisaje pentru

Mecanică

de

motoare
Lăcătuşărie
mecanică

structuri

Alimentaţie

0,5

12

0,5

12

2,4

506

o

2

0,5

12

3, 1

599

o

2

Locuri
rezervate
"Elevi cu
CES"

alimentaţie

BROŞURĂ ADMITERE - Învăţământ liceal, Învăţământ profesional, Învăţământ dual, an şcolar 202112022

75

9

LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR
NICOLAU" BRĂNEŞTI

Lucrător

10

COLEGIUL SILVIC "THEODOR
PIETRARU" BRĂNEŞTI

Pădurar

11

LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL
ŞEICARU" CIOROGÂRLA

12

LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL
ŞEICARU" CIOROGÂRLA

în agroturism

"VINTILĂ BRĂTIANU"
DRAGOMIREŞTI

(chelner)
vânzător în unităţi de

"VINTILĂ BRĂTIANU"
DRAGOMIREŞTI

VALE

24

-

588

o

2

1

Silvicultură

1

24

o

595

o

2

1

Alimentaţie

1

24

3.40

599

o

2

1

1

24

3.21

527

o

2

1

1

24

-

548

1

2

1

1

24

-

543

o

2

1

1

24

-

591

o

2

1

alimentaţie

Mecanic auto

Mecanică

de

motoare
Electromecanică

Frigotehnist

maşini,

utilaje,

instalaţii

VALE

LICEUL TEHNOLOGIC

14

1

Ospătar

LICEUL TEHNOLOGIC

13

Agricultură

Electromecanică

Electromecanic utilaje
şi instalaţii industriale

maşini,

Horticultor

Agricultură

utilaje,

instalaţii

LICEUL TEHNOLOGIC

15

"VINTILĂ BRĂTIANU"
DRAGOMIREŞTI

VALE
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aprobat pentru învăţământul

LICEUL TEHNOLOGIC
"PAMFIL SEICARU"
CIOROGARLA
0

A

2

LICEUL TEHNOLOGIC
"NICOLAE BĂLCESCU"
VOLUNTARI

3

LICEUL TEHNOLOGIC
"NICOLAE BĂLCESCU"
VOLUNTARI

Mecanic auto

Comerciant vânzător

Recepţioner

distribuitor

-

PLAN DE SCOLARIZARE
'
PROFESIONAL DUAL
de zi cu durata de 3 ani, an

Mecanică

de
motoare

DA

Comerţ

DA

0,5

11

Comerţ

DA

0,5

15

22

03.05

2,46

şcolar 2021-2022

527

o

2

597

o

2

596

o

2
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PLAN DE SCOLARIZARE
aprobat pentru clasa a IX-a LICEU CU FRECVENTA REDUSA, an
(urmează a fi ocupate in şedinţă publica)
'

Nr.
crt.

Denumire unitate

V

V

şcolar 2021-2022

Filiera

Profil

Specializare/Calificare

Domeniu

Număr

Filologie

Umanist

1

28

clase
aprobate

Număr

locuri
aprobate

1

LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU" BRĂNEŞTI

Teoretică

Umanist

2

LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEŞTI

Teoretică

Real

Ştiinţe

ale naturii

Real

1

28

3

COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRĂNEŞTI

Teoretică

Real

Ştiinţe

ale naturii

Real

1

28

4

LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL ŞEICARU"
CIOROGÂRLA

Teoretică

Real

Ştiinţe

ale naturii

Real

1

28

5

LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU"
DRAGOMIREŞTI VALE

Teoretică

Real

Ştiinţe

ale naturii

Real

2

56

6

LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU"
SNAGOV

Teoretică

Real

Ştiinţe

ale naturii

Real

1

28

7

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA I
LICEUL PENITENCIAR JILAVA

Teoretică

Umanist

Umanist

1

28

8

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU"
VOLUNTARI

Teoretică

Umanist

Umanist

1

28

Ştiinţe

sociale

Filologie
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RETEAUA UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT LICEAL PREUNIVERSITAR STAT DIN JUDETUL ILFOV
,
, AN SCOLAR 2021-2022 - ÎNVĂTĂMÂNT PARTICULAR
,
'

Nr.
crt.

Denumire lunga unitate

Localitate PJ

Strada

Număr

Telefon

Email

Categorie
unitate

1

LICEUL "MAARIF - INTERNATIONAL
SCHOOL OF BUCHAREST" VOLUNTARI

VOLUNTARI

Tarla 4- Parcela
121/10

4

0374467544

office@imsb.ro

Liceu

2

LICEUL GERMAN "HERMANN OBERTH"
VOLUNTARI

VOLUNTARI

PIPERATUNARI

34E

0212312045

contact@scoal a-germana. ro

Liceu

3

LICEUL TEORETIC "LITTLE LONDON
PIPERA" VOLUNTARI

VOLUNTARI

IANCU
NICOLAE

65

0212678954

contact@littlelondonschool.ro

Liceu

4

LICEUL TEORETIC "MARK TWAIN
INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI

VOLUNTARI

EROU IANCU
NICULAE

258

0212678912

contact@marktwai nschool. ro

Liceu

BROŞURĂ ADMITERE - Învăţământ liceal, Învăţământ profesional, Învăţământ dual, an şcolar 202112022

79

PLAN DE ŞCOLARIZARE
clasa a IX-a LICEU ZI, an şcolar 2021-2022
ÎNVĂTĂMÂNT PARTICULAR
Nr.
crt.

1

Denumire unitate

LICEUL GERMAN
"HERMANN OBERTH"
VOLUNTARI

Limba predare

Limba
materna

Intensiv

Bilingv

Filiera

Profil

Limba germană
Limba germană
Limba Qermană

Teoretică
Teoretică

Umanist
Umanist
Real

Limba germană

Teoretică

Real

Teoretică

Real

Teoretică

Umanist

Teoretică

Real

Teoretică

Real

română

Teoretică

Real

Limba română
Limba română

Teoretică
Teoretică

Real
Umanist

Teoretică

Limba

Limba română

engleză

Limba

Limba română
Limba română

enQleză

Limba

Limba

germană

germană

2

LICEUL "MAARIF INTERNATIONAL SCHOOL
OF BUCHAREST"
VOLUNTARI

Limba

3

LICEUL TEORETIC "LITTLE
LONDON PIPERA"
VOLUNTARI
LICEUL TEORETIC "MARK
TWAIN INTERNATIONAL
SCHOOL" VOLUNTARI

Limba română

Limba
engleza

Teoretică

Umanist

Limba română

Limba
engleza

Teoretică

Real

4

Limba

Limba română

engleză

Specializare/
Calificare
Ştiinţe

sociale
Filologie
Ştiinţe ale naturii
Matematică informatică
Matematică

-

informatică

Filologie
Matematică

-

informatică

Ştiinţe

ale naturii

Matematică

-

informatică
Ştiinţe

ale naturii
sociale

Ştiinţe

Filologie
Matematică

informatică

-

Număr

clase
a robate

Număr

elevi
a

robaţi

1
1
1

10
15
15

1

15

1

10

1

10

1

10

1

20

1

20

1
1

20
20

1

15

1

15
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MODELE FISE DE ÎNSCRIERE
'

~Il~ISTERL"L EDUCAŢIEI

Nr. 1meg. _ __

_ _ _-LUL1

FIŞA. DE ÎN"SCRIERE îN •.\Nl.1.. ŞCOL..\R. 20H-W.22
admitere în clasa a IX-a - ÎD\"ită.mintu] liceal de stat

Codul numeric personal: ~I~~I~l~I~I~l~I~l~I~I~l~I~I

Data

ZZ

Init. tată:

Numele:

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Cod judeţ +cod şcoală

de provenienţă:

naşterii :UJ-LlJ -I

ITl

LL

I I I I

AAAA

Prenumele:

11111111111111

I I I I I I I Denumire: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Media claselor V-VIII:

LlJ,[IJ

Notă evaluare naţională limba română:

ITJ.[IJ

Notă evaluare naţională matematică:

[I] [IJ

Am urmat cursurile gimnaziale in limba

maternă:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

n

Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi:
Nu mărul şi data eliberării recomandării saise care vizează apartenenţa la etnia rromă: _ _ _ _ / _ __
SAU
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES
Numărul şi 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 1uând în ca1cu1nota de
1-1-I
la Iimba şi literatura română şi matematică: - - - Notă

naţională

evaluare

rn

UJ .[IJ

I I I.I I I

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

Media

I I

l·I I I

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

I I 11 I I

ITJ Nota:ITJ 'ITJ

Lb:I I I NotaJ I I. I I I

:

[IJ Nota:[IJ ' [IJ

Lb:

Lb:

[IJ Nota: ITJ, ITJ

Lb:ITJ Nota:ITJ ,U J

limbă maternă:

Lb:

Notă la JHDDa de
lim t>ă m o dernă:

Lb

Notă la JHDD a de
lim t>ă modernă:

O

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

limba

§ i literatura maternă:

Notă la proba de

O

Coci judeţ pentru care ,-,----,
complete:i.zli optiuni: Ll_J

H

I I I Notai I I. I I I
L S.

Nr. totl.l de opţiuni:

Denumire
judeţ:

[) i rector

I I I I

OPŢIUNI:

4_1

5.

9. 1

3.1
10.I

11.I

12.

16. 1

17.1

18.1

19.

1.I

2. I

s.1
15.1

' - I- - ' - - - - - - ' - - - - '

' - I- - ' - - - - - - ' - - - - '

' - I_ _ _ , _ _ _ _ _ , _ _ _ _ ,

6.
13.

20.

' - I- - ' - - - - - - ' - - - - '

1.I,__.__'-----'

' - I- - ' - - - - - - ' - - - - '

14.1,__.__'-----'

' - I_ _ _ , _ _ _ _ _ , _ _ _ _ ,

21. I,__.__'-----'

OBSERVATll 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului.
2. Căs u~ele se completează cu cod ul alocat 1iecărei SP€Cializări în planu I de şcolari zare . conform model ului
(de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123
1 1 J

I I I I

"J~rii!t e:;t~ Cpi!!!lil!lb:lr ~ d:!I~ a.I COl!ll'~r persoriillll, i:aik:nm li!gi. fn $Ctţll.J l"l!:llh;d1 ... Zllribu~ilk:Jr, d~1i.miltw 51 CbliQ-3';JIDT ~gBI~. ~ 51 ~ri:iriftw ~·i!U'~ ~r'\ll!!!K i~r~su,,h,1

P"..,_""

,..,._„

„.

2 ani dnlo ~u
pOB<>llOI P " ' " - Io
1 ~lin (t) ~ P) din Onlnul mi„'*1Jlm ~tloJ<~1iei
c~:!!lmZ?ll"l!:I ;i de!!lfil~;a.nu~ll iil:lrni1~i ln ln1,1l1Jirrulin1:1.JI ltc.NI rje 5'.'!lt pi!IWIJ il!l'llJI ~c:*ir 2'0'21-202:2, a.i modlc:finill!! u~riozi~
[1~1zili1 prM'ltl KOJJul pr~ucr.i!iriii ditil~r tu ~b:J ~nai surii! pi:i:;l:Zlb: pi:: www.i::du.ro ln 'S~unezi Pml~i.i!i Dil!lb:6or Pcrsori*.

Stm11 putil;.,., fM5llru a

Diriginte

c~ndid:.1

„

oor~.llrii

public.

rs. 5457t.:l1.08.2(12(1 prMnO

Poiriniefîutare
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22.I

23.1

24.

25.I

26.1

21.I

za.I

29.1

30. 1

31.

32. 1

33.1

34.1

35.1

36.1

37. 1

38.

39. 1

40.1

41.1

42.1

43.1

44. 1

45.

46. 1

47.1

48.1

49.1

so.I

51. 1

52.

53. 1

54.1

55.1

56.1

57.1

ss. 1

59.

60. 1

61.1

62.1

63.1

~-I

65. 1

66.

67. 1

68.1

69.1

10.I

11.I

12. I

73.

74. 1

75.1

76.1

11.I

78.1

79. 1

88.

81. 1

82.1

83.1

84.1

ss.1

86. 1

87.

sa.I

89.1

90.1

91.1

92.1

93. 1

94.

95. 1

96.1

97.1

98.1

99.1

100.

101.

102. I

103.1

104.1

100.I

106 1

107.

108.

109. 1

no.I

lll.1

112.I

113.

114.

ll5.

ll6. 1

n1.I

us.I

rn.1

uo.

Ul.

Ul.

U3. 1

U4.1

125.1

U6.I

127.

US.

U9.

130. 1

131.1

132.1

133.1

134.

135.

13'.

137. 1

138. 1

139.1

140.1

141.

142.

143.

144.1

145.1

146.1

147.1

148.

149. 1

150.

151. 1

152. 1

153.1

154.1

155.

156. 1

157.

158. 1

159.1

160.1

161.1

162.

163. 1

164.

165. 1

166.1

167.1

168.1

169.

110. I

171.

172. 1

173.1

174. 1

175.1

176.

177. 1

178.

179. 1

180. 1

181.1

182.1

un_

184. 1

185.

186. 1

187.1

188.1

189.1

190.

191. 1

192.

193. 1

194.1

195.1

196.1

197.

198. 1

199.

200. I

201.I

202.I

103.1

204.

2os. I

2-06.

107. 1

208.1

100.I

no.I

21L

2u. I

213.

214. 1

215.1

216.1

217.1

118.

219. 1

220.

221. I

112.I

223.1

224.1

115.

216. 1

227.

128. 1

119.1

130.1

231.1

232.

233. 1

234.

235. 1

136.1

237.1

238.1

239.

240. 1

241.

242. 1

243.1

ut.1

245.1

246.

247. 1

248.

249. 1

2so.I

251.1

252.1

253.

154. 1

255.

256. 1

157.1

258.1

259.1

26().

261. 1

262.

2~. 1

164.1

265.1

266.1

167.1

268. 1

"'..71_1

""fi_I

210. I
211.I
212.I
273.1
2.69.
"l"f'
I
I
'l'!Q I
„!!O I
cantonn IOOt. ·t~ IOCCllJ te-*i •iffu~lbr, drep i.!lar • ~ ll!Olle. pnGJM „-aârcjMa< care..,,.,_ ~„ p.JH.c.

„..,.,.
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~flNISTIRUL EDUCAŢIEI

Nr. înreg __ _ /_ _- 2021

A.'lEXA LA FlŞA DE îNsCRIERE îN ANUL ŞCOLAR
ptnlro particip1.re1. La probde de aptitndini sa11 La probde de verifte1.re 1.

(;{ldul numeric personal:

I

I

I I

I

I

I

I I

I

I

I

2-021-~?2

cunoştinţelor

I I

Dala

de limbi moderai sa11

naşterii:

UJ- CIJ- I I I I I
ZZ

L l,.

A (;)..b.b,

lnfL tată: Prenumele:

Numele:

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I
(;{Id judeţ

materaă

I I I

I

IIIIIIIIIIIIII
LS.

Şcoala de provenienţă : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Director

Proba de limbă ffii'ltemă:

L S.
Di rector

urma: _ _ _ _ Nota:LlJ ,LlJ

Limba:_ _ _~Nota:[I] [ I ]

L S.
Di rector

Umatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unitatea:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Proba de

limbă modernă:

Limba: _ _ _ _ Nota: I

I I. I

I

LS..

I Director

Limba: _ _ _ _Nota:I I

I. I

LS.

I

I Director

Unitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Limba: _ _ _ _ Nota: I I

I. I

I

I

LS..
Director

Limba: _ _ _ _Nota:I

I

I ,I

I

l.

s.

I D ir ector

Umatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Proba de aptitudini:
Proba:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Media: [ I J

.ITJ

Umatea la care a susţinut proba: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Proba: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Media:I

I I. I I I

LS.
Director

LS.
Director

Umatea la care a susţinut proba: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Proba: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Media: [ I J ,[ I J
LS.

Umatea la care a susţinut proba: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Proba: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Media: LlJ ,[ I J

Director

LS.
Director

Umatea la care a susţinut proba: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Unitatea = Unitatea la caro a susbnut proba
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!U:'HSTl'.RUL l:DUC:AŢIE I

Nr .~--

pall"- I

! _ _- JUll

F1ŞADE îNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR21t11-:20ll
L'l" îNvAJAMĂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVAŢ•.\MĂNTUL DUAL, DE STAT

I I

Codul numeric personal:

Numele :

I ~
~
I ~
l ~
l ~l~l~l_l~
l ~~~~~~~I
Cod judet.+ ood scoală
provE!flîentă:
ITl
,
. Media claselor V - VIII:

I I I.I I I

Data nasterii:

tJlit 1ată:

I_ l_ I

-

PrerurreJr=
I

Media la Evaluarea na~onaJă

iii

1- 1- 1-1- 1- 1-1 I I I I
ZT~

A ~ 6 6

1111111111

I I I.I I I

Date de contact ale absolventului: tel. . ·- ·---· .. ·- ·---· .. ·- ·---· .. ·---· ·--, e-mail--·-·.·--- -·-· .·- ---·- ·.·- ---· -·.·- ---·- ·.·----·-· ... ·-·- --- ·.·-·- -,
Adresa de domiciliu: . ·- ·- ---· . ·- ·---- ·. ·-·----·. ·- ·- --- ·. ·- ·- --- ·. ·- ·----·. ·- ·----·. ·- ·- --- ·. ·- ·- ---· . ·- ·- Şcoala de provenien ţ ă: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LS. Director al

şoolii

de provenientă

OPJ IUNI PENTRU ETAPA I DE ADMITERE

Unitatea la care se înscrie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Opţiunile

cancldatului penbu calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:

1_1 I I li 12.1 I I li 13.1 I I li 14_ ~
1 ~li ls. ~
I ~li 16_::::::::1::::::::::::::;ID 1. ::=I~ID
8. I I I ID 9. I I I ID 10.I I I IDn.I
ID 12.I
ID 13.I
ID 14.I
ID
1s.1 I I ID16.I I I ID 17.I I I ID1s.1
ID 19.I
ID 20.I
ID 21.I
11 I
06SERVATD: 1. Op~unlle se !rec ln ordine" pnm.rinjdor.
2. Cue~ dl> opU161i se C<>fnPlete
cu codul de 3 cilre Mx3t lcclilrei calift~ din l'IMlA ~ ~ perh\J
de lltMI .D" j>~nlt\J califelrile din Of!!tt.a PMltll ll't~ I dld., ..... ..P". penttu tnvil'IM'*" ~roteslonll..

L S.

L.S. Candidat

Proba

Părintelfutore

Med ia de admitere:
Menţiune:

31

dl•Uf•>

profesionalldual

Rezultat: Admis

Proba suplimentară de adrmere: 21

lin"tlă maternă

unităţir de nvăţiimânt

lin a 4

l=i Respils O
Nota: D=i,D=i

preselecţie/ eliminatorie :1>

Nota la proba de

L S. Direcb:w al

ai re Ople3t' clnlldarul, urmai

l,.b.;

UJ, LlJ

D=i Nota: D=i ,D=i
Rezultat .admitere:

Admis

Ux

l=i

Respins

o=i

Nota:

o=i, o=i

l:=J

. · - ·- -- · .... ·-- -- ·. ·--

L S.

L. S. Candidat

Părinte/futore

L. S. Director al unilăţii de învăţământ protesional/!lJal

Unitatea la care se înscrie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Opţiunile cancldab.Jlui penbu cal i fică ril e profesionale oferite de unitatea şcolară:

1.I
li 12.1
li 13_1 I I 11 I 4. ~
1 ~li 1s. ~
I 1~11 16_ ~1~ID 1. ::=I~ID
8.I I I li 19.I I I li 110.I I I li 111.I
li 1121 I
li lnl
ID 14.1
ID
1s.1 I I 11 116.I I I 11 117.I I I 11 11s.1
11 119.I I 11 120.I
ID 21.I
ID
08 ~Efi.VA.Ţll: i. Oi::J!junilie
2.

~ ~~c

C:!i!R!!l!!!lie d~

~

lil!!!l'ZI .D"'

ln ar.dirM!a

op!h.ni

pn!!f~rinl~ar .

cu mdul di!! ~ cifl'I!! :!!lbc:!!!I Pi~hi c i!llific:!iri din planu l dl!!! ~al:!i ri.u ~ ~rr.ru
din afl!!!r1a p!!!nb"u iri1,1~mlinll-J I du:!!!I, ~u .P"', ~nlru in'li!i!.!mllrr.ul p~sioni!ll.

51!! C.ORlJlie~ad

p~rr.ru c::!!!l~rili!!!

L.S. Candidat

Proba

L S.

preselecţie/ eliminatorie

Rezultat: Admis

Proba suplimentară de adrmere: 21
Nota la proba de

lin"tlă maternă

Med ia de admitere:

L S. Direcb:w al

l=i

Respins

unitiţir de nvăţiimânt

(ln

ZI

4-zi

i::iiii!l !!iuji!i ~

profesionalldua

l i

UJ,[ I ]
LLJ Nota: LLJ ,LLJ
Nota:

l,.b.;

UJ, D=i

Menţiune: . ·- ·- --- · . ·- · ---- ·. ·-L. S. Candidat

Părintelfutore

:1>

CZIN! a~zn: I <=3M" d ~ul, 11rmat

Rezultat .admitere:

Admis

Ux

l=i

Respins

LLJ

Nota:

UJ,I I I

l:=J

31

L S.

Părinte/futore

L. S. Director al unilăţii de învăţământ protesional/!lJal

· D1:1l•11 r.-.r l DGl"ll l:i U'Drl:I iii: prti-ilib:t• !:iii 1'llr ~[] m D1111 l .:i d~ :r ln <lllZLI rn~nh..1ul DA1flltl:li!l"'GI. lllru„ DllWU pror.a .in111n~~lil: !:iii 1'llr ~[]mC111l11 d~ :i·l n m.zi..1 rn~~i:in tu ul <l...!Qil. ln '°' lu:Jla ln mnii :ri::„'-1
~P dii CIRlb• g,inl pi:11/12aulil h prCl:ildiJnil Ol Qd'nlMr• "1 qi111:rUilul pmiHOlia,1 d..l1QI 1111 unlliMla d• lrMlllm:ri rtipmctl~
:il•[llMlil r11e.fM(i:r„ a pror.ag,iplm•r.Ur::l Iii ~01•111 !:iii~ dDGr llil '-'luliJll• "n Cilill"ll ~ IWOIK.llr. pror. dl: ~i:m m ....-.~Iii unu numllr ch1 c.:ir.:lldliJI !Will~ cl.ull numarul Ol []C!ll'L :1:i11u ln '-'luliJla
._, 611"11, pr1n [l'tX!IHIUNI dii Dd• ~I Ull rn llYl'dtam.:i1"111111ul .:t.Jal la Ul"l~lllH Ol i'wliJl:n&ll l"IK:DMO..:I, "611 IJ l"lll,l:G! UI• [!Albii dl: aclmlllf„ lnd ll:rtill dii nu..:n..i dii mndkliMI I~ IPI llXl.H1lil .:ll~ll:H•
~ MillrjuM = S. i:!~•ipl.tem11. RE TRAB" <l.x:i:I un ill•IJ Qd'nk. !:ii 1"4111111Q11 :3 w g..-..m:i dl: .::Dli:m mndk:l.M. ~~ 4 ID"ldlElf'iliil:ll a:ioll
iYE.li, M 1• DP•RllDI iii: mM: GJ caRldl:f p•r.:a"llQI, ~„ 11(11, t. ~w ru1:2.ar1 gtb!Jlllm, .:t"...._.r11a - ~Qllllm l•i:11111, pr6<i.lm Iii g:irenla mn11 ~•Kl:! ln„i:1Wu mtH:!. Dillall prh'lrx:I '°°p...i U"illUl:!fGr1
<l.:illl:IDI L'll.l c11111dti [llt"!:lllllll :1:un1 [l:d 11M pi1: ~ rn wctl61•11 Pr~.:i DiMlk.f Pill'Q:llai..
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PENTRU ETAPA A li-A DE ADMITERE
Umatea la care se înscrie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

OPŢIUNI

Opţiuni l e

1. I

I

s. I I

1s.1 I

candidatului pentru

calificăril e

profesionale oferite de unitatea şcolară:

1n2. ~
1 ~
1 ~11

ID 9. I I
ID16.I I

13._
I 1
_ 11 14. ~
1 l_lns. ~
I ~_1n6. I
ID 1. ~I~ID
ID10.I I ID11.I I I ID 121
ID 13.;: : : ;I::::::;:::::::ID 14.I
ID
ID17.I I ID1s.1 I I ID 19.I
ID 20.I
ID 21.I
ID

06SERVA{lt: 1. Op~unile se !tec kl orclnea ~nJdnr.
2. C&seteli! dtoap ~L11l se c~letem oo ooduJ dle 3 cilte aloca1 eclteic:alifie6ri dir> plM.J~ ~ peneru care opeead c oncfdAllJI, urmat t.111 a .ţ..,. Glsu)lo)
dle li1- .O" pertru Clllilr:.arile di> oferta penlnJ irl•~I cluol, 131.1
• pentru lnoditflmln!ul P"*'•ionlL

LS. Director al unităţii de invăţămănt profesional/dual

LS. Părinte/Tutore

LS. Candidat

O

Proba presele cţi e/ eliminatorie :1)

Rezultat: Admis

Proba suplimentară de adrmere: 2l

Nota: [IJ ,[IJ

Respins

O

Nota la proba de lirrtlă maternă
Med ia de admitere:

w.; LiJ Nota: LiJ ,LiJ
UJ, [ I ] Rezultat .admitere: Admis [ ]

Ul:
Respins

LiJ

Nota:

UJ,i i I

l=i

Menţiune: 31 ..•.••••...•.••••...••

L S. Pă ri nte/futore

L. S. Candidat

L. S. Director al uni lăţii de învăţământ prolesional/ci.Jal

Unitatea la care se înscrie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Opţi uni le cancidatului penbu cal ifi cările profesionale oferite de unitatea şcolară:

1 . I~~li 12. ~
I 1~11

s. I
1s.1

ID 9. I I
ID16.I I

13.1 I I li 14.1 I I li ls. ~
I 1~11 16. ~I~ID 1. ~I~ID
ID 10.I::::::::::::::::::~
I ID11.I I I ID 121 I ID n i
ID 14.I
ID
ID11.1 I ID1s.1 I I ID 19.I I ID 20.I
ID 21.I
li I
""'*" """'
t.111 w
dual.""" .P'".

06SERVA{ll: I Clp~unile se !tec ln orclne ~nldar.
2. C-.1"1e de op~l.S11 se ~le~ cu mduJ de 3 alre mxa'I kdrei Nllficiln din plilRA ele ~
de lilenl . O" percru callklrle di> oferta penlru ih•~I
pentru lnvttflmlnllll prof9ionlL

LS. Candidat

LS.

clsUJlol

unităţii

de invăţămănt profesional/dual

Ul:

I I I Nota:ITJ,ITJ

Rezultat Admis

Proba suplimentară de adrmere: 21

Med ia de admitere:

LS. Director al

a

l:=J Respins O
Nota: ITJ , D:=J

Proba presele cţie/ eliminatorie :11

Nota la proba de lirrtlă maternă

Părinte/Tutore

op!ead c:oncfd~. umm

w.; [ I ] Nota: [ I ] ,[ I ]

UJ, LlJ

Rezultat .admitere:

Admis

l:=J

Respins

O

Menţiune: 31 ..•.••••...•.••••...••

L. S. Candidat

L S. Pă ri nte/futore

L. S. Director al uni lăţi i de învăţământ prolesional/ci.Jal

· · Dlilll 111 ~lilr IDlll"ll • U"cmiil iii -~ .•1:1.1111.::111: ~ ·.t1r oomU11lii1 cl~iil· ln <lilZLI rn111MAmDnl1.1 u1 c.-ollu~""llilll. llili uliii lllfWU ~m 11n1111niiW.111: ~ ·.vr .:iomei 11llil OOiil" ln llillZU rn~i:lnlu u1 eh.ia!. ln "hliill Iii ln - . a::u.1
4p dii JIAJbm g,inl PAV!lzulti h ~Ol ~Mlir• ln ~lui pmillld:~,1 d..ul lill unlliMllil ci• l!Ydllllm:i'"ili l"tiQmdil~
'IDlllllte r11i.rtb:r• llili prl'.lrllill g,i1:1lm....ur::i Iii acl.-.11•,.. ~ ~ dDtilr llil '-'lulillll11: hC.lill"ll !i:Llf'lll ~~r.1: dl: ~i:m m ~Iii lSld numllr cl11 c.:ir.:llcllilll rw:1I ~ claci:ll numllrul Ol bcu1, :1:i11u ln '-'lulillllil
"1 aw-, pr1n eiRX!ll:duNi dii Dd.-.ll•r11 rn l1Yl'l:IH1m.:11w.111u1 .:t..llill llil uri~lillH Ol ""rwDl=rnAnl rMDll<!ltl'l:I, t:Ull p~ut.m p:obll dl: lilclmlllf„ lnclllu:nill d11 nu..:n.J d11 mnclktQlll ll'Ka'lsl PI ICX1..1r11ti .:ll~ltO•

.„

=

~ M6r.lilUM
s. ~o~a.;;i::d .RETRAS'" d.ar:d un ....... ~1:1; w. 1"414~ ~ W: Y"l'I~ dl: .:Dii:. DK'ldkliK plllr1n41i.~ ~ IEl"ldl.EllAli;!I ~·I
DP•RllDI iii: mlll: GJ .::.lill'lldti p•"?:a"llQI , ~„ 11:1:11. t. ~w rmll:211r1 liilt"bllllm, .:t"o1P11Jr11a Iii ~-llor l•i:llilll, pr6Ulm Iii g:irenla mn1
<l.iillll:IOI L'lll C.lilllldti ~Dfllll :l:Unl [l:dllilllil ~ ~ rn W:i:tl6l•lil PralM!l.liil [~ PilrQ:lllillti

Qlf"'l'il:r;l;

ln„i:mWu ~~- D111l1i1ll 1Jrh'll'KI ~IJILI U'illUiYar1
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- p ag_
MJMI STERUL

1-202 1

E D UC:AŢlE I

in indC:i.Îlntol pl'Of@i ... al

şi

FIŞ\DE lNsCRJER[ îN ANUL Ş COLAR :2~ll-:ZO:l2
dual, d e :ctat, P" 1...,.ni.. op„.,;„1„ p...,tro rromi ,...n P" l""D"il" d.iomrt .:i• .,.,te „„.iil-tiJor ro CE5 ia.
..Utltib de O.rif:'mint de mas.I

Codul numeric personal:

Data

naşterii

IIII
ITJ-ITJ-1
Z Z
L L
A A A A

Init tată: Prenumel e:

Numele :

I I I I

I I I

Cod judeţ+ cod şcoală provenienţă:
Media claselor V - VII I:

LlJ I I I I

IIIIIIIIIIIIII

UJ, [I] Media la Evaluarea na~onaiă [IJ , UJ

Date de contact ale absolventului: tel .. ____ ... _. ____ ... _. ____ ... -- ·__ ., e-mail __ .. ______ .... _. ___ ... ._. ___ .... _. ___ .... _. ___ .. __ .... ___ . _.. __ .. ,
cu ~ de ~-u· . ·---· -· .. ·---· ___ ·----· -· .. ·---· -· .. ·---· -· .. ·------· ·-------· ·----Solicit inscrierea în vederea p11rticipării la admiterea pe locurile speciale peRtru rromi

l_I

Număru şi data eliberării recom a ndării scrise

care vizează apartenenţa la e1n ia nomă: _ _ _ / _
Solicit înscrierea iR vederea participării la admitere11 pe locurile distinct îllocate c11ndid11ţilor cu CES
Număru şi data eliberării certificatului care a1estă CES:
r___

D
L S.

D i rector

şcoa1a de provenien~:

•I :şcalii cte pmveni~nffe

EfAPA I DE ADNITERE
O pţiun i

pentru calificările profesionale din unitătile de învă(ământ de masă - în ordinea preleri~o r

Unitateci de in~~i'rnânt 1)

~-

-

Calificarea profes i aială

Cod calilicareil

Sinbil
~es i r.na l

crt

(P)

I dual (D)

L
2_
3_

4_
5_
6_
7_
ll_
9_
10_

111211
14_
15_
Dirigi nte
Rezultatul

P.ărinte!Tutore

Candidat

repartizării de către Corrisia admitere ajudeţuluilmunldpiului Bucureşli:

Admis

DA

D

NU [ ]

Admis 3l la _____ .. _______ .. _______ .. _______ .. _______ .. _______ .. _______ .. _______ .. _______ .. _______ .. __ .___ ... ._. ___ .. .. __ .. _____ .__ . (denumirea

de

invăţământ),

C11 nd idat

unităţii

calificarea .. _____ ._. ______ ._. ______ ._. ______ . _. ______ . _. ______ . _. _____ .______ ... _.____ . _. ______ . (denumire), cod _._. ____ . _.... _
Pări nte/Tutore

L S.
Pre şe dinte

a l Com isiei de •dmitere

ajudeţuluilmunicipiului Buc u reşti

Menţiune4 1 :

Candidat

L S.
Pă ri nte/Tutore

al Comisiei de

ildmit~re

a

i~detuluilmu n i c ipiului

Bucwre sti

_

· ·lJniltiam ~ unt1.a1m 1:11r~1i:11 Cil! ... Kil hMr• .mndil::IQil.i.
"° ° ' ° " „ Y 111'911 n l:ab•I h an:mnm ~~nl•Da:il"lll:lldl:lllllulU, m m•nlCl'laiw:i unlQll i::ll Tm.«i:lmllnl sl .:11 C«luul a:i•l'klll11
~ Fil•2Jlii:lllU rmpar11:2i1r11 Y i1JDmpl1illl:1i111iil h ~Ul Ol c.111.-.-C:::aml!l:lai aclm..,„11111~u1'munli:!bluli B~u"l::liiil IOI -ma....... ~ 1:11 mrdcll:lll, ldml•1luli!ii:1 sl ~ ID'TlkM
il'.IM1nl1.S1• ~BI oo"1*tll:l:ZA -auic..1 111 ikM!il.lt l'Qlilll'lltri:r<lill:!ll ..., M\tdnll: 1:11l'WD.:Jil:31:111i11.....ailii 1:11 mnldl:lll, i::dnnt.llUli!lm :111 ~dnl1lil ~
llllE.d •t:M apimn:ilnir ci• cli:M i:!u Dlilf'lilli!1-lr J>ll'Sl!lllilll, IDll'Dfra lilQ~ ti. ~ul rwi:lllll:z:dr111:11111UlullD, d'•Dhl'IDr 5'Dtlli:il:llllCI lmga~. pr111:u„ $1 Slilmnlor caitm Qll'l'Rl:I:! hilllmuli puliln a.11111 pu.incl QX!put
01=1 U:!"l:lr1 I clal1la GJ Bm1<111r pm~11.:11 . lkft poAllli o• .BK.111 ~ ln Yit:t u nmi PmllL'll a Dai• a P1~11.:111.
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EfAPA A li-A DE ADMITERE
Opti uni pentru calific::ările i:rotesiooale din u nitătile de învătământ ele masă - în ordinea preferin!jelor
,..._ Unitatea de în~ IJ
Oalifx:area profesimală

Cod calificare2l

at

Simbol
JltC)fesional (P)
1dual (O)

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
Diriginte

Părinte/Tutore

candidat

Rezuttab.JI repartizării de către Comisia admitere a judeţului/municipiului

Bucureşli:

Admis

DA

D

NLJ

D

Admis l la ·---· .. ·-----· .. ·-·---· .. ·- ·---· . ·- ----- · .. ·- ----· .. ·- ·- ---· . __ ·---· .. ·- ·---· .. ·- ---- · .. ·- ·---· .. ·- ·---· .. ·--· ·---· -· ·-· (denumirea unilăţii
1

de învăţământ), calificarea . ·-----· .. ·---· -· .. ·---· __ .. ·- --· -· .. ·- --· -· .. ·---· -· .. ·- -- · .. ·- --- ·. __ ·----· . ·- ·- ---· (denumire), cod-· .. ·---·-· .. ·Părinte/Tutore

Candidat

L

S.

Preşedinte
ajud„ţuluilmuniciFJ i ului Buc ure~ti

al Camisi"i d" admit•re

L S.
Părinteffuiore

Candidat

Preşedinte

al Camisi"i d" admit•re

~lJnll.alM - lJnllM:i iii: rn~~ L:l .::lill"ll !:iii ""ni:;.cr• mndkl.:ilul.
:ll~leS1il...a""nlab•lha«llr..wprilll:flnl11b'<:llflldldmlllij,rumilnlCluuti1unmlli:llT~lll$1.:iooch..1ul<:1:1lrk:l:lr1I
~„ filHU!liiiJhj l"llPliHll:zl:lr11 S1 t:Dm1JliilKliz.:i ih cmdi.:Jlll idl .::1111"11 Comtlillili lildmlltii11i11l~u1'mun~bluUI Eb:Llftilll Iii W: ~iii
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