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COMUNICAT SITUATU SPECIALE 
ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL, INCLUSIV 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (8) din Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei n aţionale ş i cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, cu 
respectarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şco lar 2021-
2022, situaţiile speciale prevăzute de Ordinul nr. 5449 din 31 august 2020 privind 
organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în 
învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 se rezolvă după cele două etape de 
de admitere, în perioada 19-20 august 2021, fără a depăşi numărul maxim de elevi la clasă. 

În perioada 19-20.08 2021, Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov rezolvă următoarele 
cazuri speciale a pă rute după cele două etape de înscriere: 

~ Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană a candidaţilo r care nu au participat 
sau nu au fost admiş i la etapele anterioare sau au fost admişi, dar nu au confirmat locurile 
ocupate prin depunerea dosa relor de înscriere 

~Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană a situaţi ilor de la nivelul unităţilor de 
învăţământ la ca re, 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 
ca lificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Transmiterea de către 
comisia de admitere d in unităţile de învăţământ care au ofe rtă educaţională pentru 
învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor care vor fi repartizaţi de către 
comisia de admitere judeţeană. 

~ Rezo lvarea situaţiilor se face în şedinţă publică, în data de 20.08.2021, ora 11.00, în 
sistem online la care sunt invitaţi candidaţii care au fost adm i şi la cal ifi cări pentru care nu 
s-au întrunit co ndiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu, precum şi 
părinţii/tutorii legali ai acestora. 

Link-ul întâlnirii va fi transmis directorilor unităţilor de învăţământ liceal, cu 30 
de minute înaintea începerii şedinţei. 

NOTĂ: 

~Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de Învăţământ şi calificările la care, 
conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la 
admiterea În Învăţământul profesional, iar În cazul Învăţământului dual probe eliminatorii 
sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor Înscrişi pe numărul de locuri 
disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unităţii de Învăţământ, transmis 
În urma consultării cu operatorii economici. 



;.. SITUATII MEDICALE SPECIALE 
Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

• certificat eliberat de Direcţia de Sănătate Publică; 
• copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei; 
• copie adeverinţă cu media de admitere; 
• în cazul candidaţilor care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea scrisă de 

apartenenţă la etnia rromă, depusă şi înregistrată de către părinte/reprezentantul legal al 
candidatului la unitatea de învăţământ din care provine candidatul, până la data de 29.04.2021; 

• în cazul candidaţilor care optează pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, copia 
certificatului de orientare şcolară şi profesională care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale 
speciale, emis de CjRAE, depus şi înregistrat de către părinte/reprezentantul legal al candidatului, la 
unitatea de învăţământ din care provine candidatul, până la data de 08.02.2021. 

>- SCHIMBURI DE ELEVI (ELEVII TREBUIE SĂ AIBĂ ACEEASI MEDIE DE ADMITERE) 
Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

• copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei; 
• copie adeverinţă cu media de admitere; 
• acordul scris al părintelui/tutorelui elevului cu care se doreşte schimbul de loc; 

>- REDISTRIBUIREA CANDIDATILOR GEMENI 
Cererea va fi însoţită de următoarele documente, pentru fiecare dintre fraţi: 

• copie certificat de naştere/copie carte de identitate; 
• copie adeverinţă cu media de admitere; 

;.. DISTRIBUIRE SAU REDISTRIBUIRE PE LOCURI RĂMASE LIBERE. PENTRU APROPIERE DE 
DOMICILIU 

Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 
• copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei; 
• copie adeverinţă cu media de admitere; 
• în cazul candidaţilor care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea scrisă de 

apartenenţă la etnia rromă, depusă şi înregistrată de către părinte/reprezentantul legal al candidatului la 
unitatea de învăţământ din care provine candidatul, până la data de 29.04.2021; 

• în cazul candidaţilor care optează pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, copia certificatului de 
orientare şcolară şi profesională care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale, emis de Centrul 
Judeţean /al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (ORAE/CMBRAE), depus şi 

înregistrat de către părinte/reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învăţământ din care provine 
candidatul, până la data de 08.02.2021. 

;.. CORECTAREA UNOR ERORI DE TRANSCRIERE GRESITĂ ÎN BAZA DE DATE A OPTIUNILOR 
EXPRIMATE DE ELEVI ETC. (erorile produse de operatorii din sistem) 
Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

• copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei; 
• copie adeverinţă cu media de admitere; 

Cererea, însoţită de documentele specifice fiecărei situaţii speciale prezentate mai sus, se va depune la 
Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov, astfel: 

I. Prin transmiterea la adresa de e-mail: admitere@isjilfov.ro, cu titlul ADM_SIT_SPECIALE, în 
data de 19 august 2021. până la ora 16.00. 



II. la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, 
Bucureşti în data de 19 august 2021, până la ora 17.00. 

ATENŢIE! Completarea cererii de înscriere se va face respectând Lista cu locurile libere postată pe 
site-ul ISJ Ilfov în data de 17.08.2021, www.isjilov.ro 

Lista cu repartizarea candidaţilor va fi afişată pe site-ul şi la avizierul Inspectoratului Şcolar al Judeţu l ui 

Ilfov, în data de 20 august 2021, după ora 11°0
• 

ANEXA 2 - Cerere situaţii speciale învăţământ profesional de stat şi învăţământ dual 

Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov, 
Inspector şcolar, 
Prof. Doina Ţecu 
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