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Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 3721/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare
__________________________________________________________________________

CALENDARUL ADMITERII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul școlar 2021-2022
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

10 mai 2021

EVENIMENTUL

A. Pregătirea admiterii
Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare
a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.

Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională,
concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru
învățământul liceal, filiera tehnologică.
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere,
profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial
și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a
VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România
10 mai 2021
(SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind
elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea
broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare. În broșură se va regăsi și
mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de
învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin
telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării
accesului în unitatea de învățământ.
Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor
cuprinzând informațiile legate de admitere.
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor
de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru.
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a
10 - 14 mai 2021
graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către
absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, precum și a
Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat
pentru anul școlar 2021-2022, precum și a unei adrese de e-mail și a
unui număr de telefon, dedicate admiterii.
Transmiterea la
Ministerul
Educației a broșurilor de admitere
21 mai 2021
ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită.
Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea
procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la
17 mai – 11 iunie 2021
unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare
(telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).
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16 iunie 2021

17 iunie 2021

13 iulie 2021

14 iulie 2021

15 iulie 2021

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către
Comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date
cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIIIa, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată
sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația
informatică centralizată.
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului
București către Comisia națională de admitere a bazei de date
cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIIIa, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor
date în aplicația informatică centralizată.
Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile
județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene
prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și
rapoartelor specifice.
Depunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții
legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea
națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură
maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență.
Notă: După finalizarea etapei speciale a evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a, în data de 12 iulie 2021, Comisia națională
de admitere retransmite către comisiile județene baza de date cu mediile
de admitere și ierarhia județeană prin activarea, în aplicația informatică
centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.
Depunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții
legali ai candidaților care au susținut Evaluarea Națională în etapa
specială și care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la
secretariatele unităților de învățământ de proveniență, se face în data de
12 iulie 2021.
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu
numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale
absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele
și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile
de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică
centralizată.
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a
absolvenților clasei a VIII-a.
B. Probele de aptitudini

07 – 14 iunie 2021

15 – 18 iunie 2021

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ
liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și
eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de
documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii
stabilite de Comisia Națională de Admitere.
Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor
din Anexa nr. 3.
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18 iunie 2021
18 iunie 2021

22 iunie 2021

Notă: Pentru admiterea în colegiile militare naționale, perioada în care
se susține proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și
literatura română și Matematică este stabilită conform reglementărilor
proprii a Ministerului Apărării Naționale.
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
Transmiterea, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere
județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși
la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația
informatică centralizată.
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului
București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de
aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau
exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația
informatică centralizată.
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal
vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de
aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau
exmatriculați, în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2021

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului
București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de
aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin
confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică
centralizată.

14 iulie 2021

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au
susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de
învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică
centralizată.

15 iulie 2021

Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la
candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe
de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de
Admitere.
Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut
probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși, dar care
au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de
către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru
completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea
computerizată.
Notă: Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor
candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe
de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris,
că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare
computerizată.
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a
listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru
care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii
operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
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C. Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

07 – 14 iunie 2021

15 – 18 iunie 2021
18 iunie 2021

18 iunie 2021

28 iunie – 2 iulie 2021

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de
limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor
de înscriere, conform prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la ordin.
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor
obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu
program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație
internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de
proveniență până la data de 16 iunie 2021.
Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la
ordin.
Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de
limbă modernă sau maternă.
Transmiterea către Comisia de admitere județeană/a municipiului
București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora
în aplicația informatică centralizată.
Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la
care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă
maternă.

2 iulie 2021

Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților
care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă
maternă, la unitățile de învățământ de proveniență.

13 iulie 2021

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului
București, în format electronic, către Centrul național de admitere a
listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor
de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin
introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația
informatică centralizată.
D. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi

02 octombrie 202023 aprilie 2021

05 octombrie 2020 29 aprilie 2021

Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari
pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe
locurile speciale pentru romi.
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea
pe locurile speciale pentru romi.
NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de
informare/instruire.
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă.
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi
eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă,
prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în
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format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea
pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât
organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor
interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și
părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea
unei recomandări de apartenență la etnia romă.
Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a
recomandării scrise, de apartenență la etnia romă, la unitatea de
învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile
29 aprilie 2021, ora 16 speciale pentru romi.
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior
acestei perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de
admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.
Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi (1-2 locuri/fiecare
10 mai 2021
clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de
pregătire/calificare).
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care
solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ
16 – 19 iulie 2021
sau prin formular transmis electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în
considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și
comunicarea rezultatelor candidaților.
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi se face
computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei
de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere,
conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia
națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar
județean/al Municipiului București și comunicate unităților de
20 iulie 2021
învățământ până la data 11 iunie 2021.
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru romi,
precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris,
renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o
nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de
repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat
pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului școlar 2021-2022.
E. Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de
învățământ de masă
Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă
10 mai 2021
pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru
fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).
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12 aprilie –
18 iunie 2021

16 – 19 iulie 2021

20 iulie 2021

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de
profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în
unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES.
NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care
doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ
de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți
ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de
masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori
reprezentativi. După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de
informare/instruire.
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care
solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în
unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de
diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular
transmis electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în
considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu
CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor
candidaților.
Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu
CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în
fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de
către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului
școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de
învățământ până la data 11 iunie 2021.
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților
cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris,
renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o
nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de
repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat
pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului școlar 2021-2022.
F. Admiterea candidaților pentru învățământul special

15 – 19 iulie 2021

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia
de admitere județeană/a municipiului București,
publicate pe
site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și
comunicate unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021.
Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare
computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de
aceștia.
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G. Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat
pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a
VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a,
la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care
doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea
fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru romi și
16 – 22 iulie 2021
candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de
învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost
repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost
repartizați, care doresc să participe la prima etapă de repartizare
computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru
candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare
care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar
2021-2022, completează opțiunile în perioada 20 – 22 iulie 2021.
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică
16 – 22 iulie 2021
centralizată) a datelor din fișele de înscriere.
16 – 22 iulie 2021

22 iulie 2021

22 iulie 2021

23 iulie 2021

23 iulie 2021

Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa
listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date
computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se
vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de
înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București,
precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea
computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația
informatică centralizată.
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor
de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului
București.
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al
municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea,
de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația
informatică centralizată.
Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum
candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care
au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de
către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a
municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.
Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația
informatică centralizată.
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24 iulie 2021

24 iulie 2021

25 - 28 iulie 2021

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților
clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului școlar 2021 – 2022.
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în
învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia
națională de admitere.
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile
neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul
București.
Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care
candidații au fost repartizați.

Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației
29 iulie 2021
locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în
această etapă de admitere.
H. A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat
pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate
candidaților romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a
29 iulie 2021
locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.
Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a
29 iulie 2021
candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru
locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ
de masă.
Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de
30 iulie 2021
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor
2 august 2021
contestații.
29 iulie – 5 august 2021 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au
fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu șiau depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au
participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă
de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat
Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de
învățământ sau prin formular transmis electronic.
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care
solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi, respectiv pe locurile
distinct alocate pentru candidații cu CES în unitățile de învățământ de
29 iulie - 4 august 2021
masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a,
la unitatea de învățământ.
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Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de
învățământ sau prin formular transmis electronic.
Repartizarea candidaților romi și a candidaților cu CES pe locurile
special alocate acestora.

4 - 5 august 2021

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au
fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini.
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au
susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de
limbă maternă.
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații romi și de
către candidații cu CES care au participat la a doua etapă de admitere pe
locurile special alocate acestora, dar care nu au fost repartizați sau care
au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizați.
Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de
învățământ sau prin formular transmis electronic.

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică
29 iulie - 5 august 2021 centralizată) a datelor din fișele de înscriere.
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa
listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date
29 iulie - 5 august 2021
computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se
vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

5 august 2021

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al
municipiului București și la Centrul național de admitere prin
confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în
aplicația informatică centralizată.

6 august 2021

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților
din a doua etapă a admiterii.

6 august 2021

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua
etapă a admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii
stabilite de Comisia națională de admitere.
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile
neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul
București.

6 – 7 august 2021

Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost
repartizați candidații din etapa a doua.

7 august 2021

Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației
locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele
două etape de admitere.

9 – 11 august 2021

Rezolvarea de către Comisia de admitere județeană/ a municipiului
București, a situațiilor speciale apărute după etapele de repartizare
computerizată.
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9 – 13 august 2021

Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați
computerizat în primele două etape de admitere, dar nu și-au
depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu
au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele
două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați
computerizat, precum și a candidaților care nu au participat la primele
două etape ale repartizării computerizate și a absolvenților clasei a VIIIa care nu au susținut evaluarea națională.
Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere județeană/a
municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri
stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al
Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la
data de 29 iulie 2021.

16 august 2021

Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor
repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în
aplicația informatică centralizată.

I. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
10 mai 2021

Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile
anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
școlar 2021- 2022.

19 iulie 2021

Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență
redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de
18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022.

26 - 30 iulie 2021

Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților
din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data
începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022.

5 – 7 august 2021

Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de
18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 pe
locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă.

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

11

Anexa nr. 2 la ordinul MEC nr. 5457 / 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
___________________________________________________________________________

Calculul mediei de admitere
utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul
școlar 2021-2022
I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal
pentru anul școlar 2021 - 2022
1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a
absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la
evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media
generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de
admitere.
2. 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 obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.
* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura
maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de
limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește
fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în
perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua
în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în
clase cu predare în limbile minorităților naționale.

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal
vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2021-2022
1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf,
media finală de admitere se calculează astfel:
(3 APT + MA)/4 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:
(APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:
0,2 MA + 0,8 NP = MFA, unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele
Limba și literatura română și Matematică;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
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REȚEA ȘCOLARĂ 2021-2022

Nr.
crt.

Denumire unitate, adresă, telefon, nivel

1

COLEGIUL NAȚIONAL ION C. BRĂTIANU, Pitești, str. Armand Călinescu, nr. 14, tel: 0248210477, GIM,
LIC TEO

2

COLEGIUL NAȚIONAL ZINCA GOLESCU, Pitești, str. Egalității, nr. 34, tel: 0248218361, GIM, LIC TEO

3

COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU ODOBESCU, Pitești, str. Vasile Pârvan, nr. 1, tel: 0248643202, PRE,
LIC TEO

4

LICEUL TEORETIC ION BARBU, Pitești, str. Transilvaniei, nr. 6, tel: 0248217730, LIC TEO

5

COLEGIUL ECONOMIC MARIA TEIULEANU, Pitești, str. Teiuleanu, nr. 1, tel: 0348430054, LIC TEHN

6

LICEUL TEORETIC ION CANTACUZINO, Pitești, str. Carol Davila, nr. 1, tel: 0248282250, LIC TEO, POS

7

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VIITORUL, Pitești, str. Nicolae Dobrin, nr. 20, tel: 0248216749, GIM, LIC
VOC

8

LICEUL TEHNOLOGIC DACIA, Pitești, str. Henri Coandă, nr. 4, tel: 0248212334, LIC TEHN

9

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA, Pitești, str. Nicolae Dobrin, nr. 3, tel: 0248251824, LIC TEHN, POS

10

COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENIȚESCU, Pitești, B-dul Petrochimiștilor, nr. 23, tel: 0248210799, LIC
TEHN

11

LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE DIMA, Pitești, str. Războieni, nr. 35, tel: 0248642441, LIC TEHN

12

LICEUL TEOLOGIC ELIM, Pitești, str. Negru Voda nr. 29, tel: 0248255276, LIC VOC

13
14

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Pitești, str. Pătrașcu Voda, nr. 2, tel: 0248206037, LIC
TEHN
COLEGIUL TEHNIC ARMAND CĂLINESCU, Pitești, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 44, tel: 0348401382, LIC
TEHN

15

LICEUL DE ARTE DINU LIPATTI, Pitești, str. Pătrașcu Vodă, nr. 2bis, tel: 0348430908, LIC VOC

16

LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I, Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 10, tel: 0248724144, LIC TEHN

17
18
19
20
21
22
23

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN DOBRESCU, Curtea de Argeș, str. Basarabilor, nr. 15, tel:
0248721568, LIC TEHN
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I, Curtea de Argeș, str. Basarabilor, nr. 21, tel: 0248721974, LIC
TEHN
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX NEAGOE VODĂ BASARAB, Curtea de Argeș, str. Basarabilor, nr. 15,
tel: 0248721391, LIC VOC
COLEGIUL NAȚIONAL VLAICU VODĂ, Curtea de Argeș, str. Negru Voda, nr. 131, tel: 0248721553, LIC
TEO
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, Curtea de Argeș, str. Râmnicu Vâlcea, nr. 41, tel: 0248721720, LIC TEHN
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC CAROL I, Câmpulung, str. Mărășești, nr. 15, tel: 0248506005, LIC
VOC, LIC TEO
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX IUSTIN PATRIARHUL, Câmpulung, str. Mărășești, nr. 15, tel:
0248506005, LIC VOC

24

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, Câmpulung, str. Negru Voda, nr. 185, tel: 0248510870, LIC VOC

25

COLEGIUL NAȚIONAL DINICU GOLESCU, Câmpulung, str. Negru Voda, nr. 66, tel: 0248510570, GIM, LIC
TEO

26

LICEUL TEORETIC DAN BARBILIAN, Câmpulung, str. Maior Gâldău, nr. 22C, tel: 0248532631, LIC TEO
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27

COLEGIUL TEHNIC, Câmpulung, Calea Brașovului, nr. 1, tel: 0248532705, LIC TEHN

28

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, Câmpulung, str. Șoseaua Națională, nr. 108, tel: 0248529150, LIC TEHN

29

LICEUL TEORETIC, Costești, str. Victoriei, nr. 105, tel: 0248672466, LIC TEO

30

LICEUL TEHNOLOGIC, Costești, str. Pieței, nr. 8, tel: 0248672538, LIC TEHN

31

LICEUL TEORETIC ION MIHALACHE, Topoloveni, str. Calea București, nr. 131, tel: 0248666414, GIM, LIC
TEO

32

LICEUL TEHNOLOGIC, Topoloveni, str. Calea București, nr. 62, tel: 0248666579, PRI, GIM, LIC TEHN

33
34
35
36
37
38
39
40
41

LICEUL TEORETIC IULIA ZAMFIRESCU, Mioveni, str. Petre Zugravu, nr. 7, tel: 0248260123, PRI, GIM,
LIC TEO
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI, Mioveni, Colibași, str. Uzinei, nr. 1-3, tel: 0248263340,
LIC TEHN, LIC VOC
LICEUL TEHNOLOGIC DINU BRĂTIANU, Ștefănești, str. Câmpului, nr. 41, tel: 0248266039, LIC TEHN
LICEUL TEHNOLOGIC PETRE IONESCU MUSCEL, Domnești, str. Vlaicu Vodă, nr. 2, tel: 0248269963,
PRE, PRI, GIM, LIC TEHN, LIC TEO
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, Mărăcineni, str. Pitești-Câmpulung, nr. 464, tel: 0248278099, PRE, PRI, GIM,
LIC TEHN
LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU, Mozăceni, tel: 0248697011, PRE, PRI, GIM, LIC TEHN
LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR SLĂVESCU, Rucăr, Str. Brașovului, nr. 92, tel: 0248542956, PRE, PRI,
GIM, LIC TEHN
LICEUL TEHNOLOGIC I.C. PETRESCU, Stâlpeni, str. Principală, nr. 398, tel: 0248565531, PRE, PRI, GIM,
LIC TEHN
LICEUL TEHNOLOGIC, Vedea, nr. 26, tel: 0248248156, PRE, PRI, GIM, LIC TEHN
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MEDII DE ADMITERE 2020-2021
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nr.
candidați
admiși

Prima
notă

Ultima
notă

Matematică-Informatică Bilingv ENG

28

10

9.7

Ştiinţe ale Naturii

56

10

9.68

Matematică-Informatică

112

10

9.52

Ştiinţe ale Naturii

56

10

9.4

Ştiinţe Sociale

28

9.8

9.34

Filologie - Bilingv ENG

28

9.96

9.33

Matematică-Informatică Bilingv ENG

28

9.87

9.28

Ştiinţe ale Naturii

30

9.77

9.22

Filologie

28

9.83

9.21

Ştiinţe ale Naturii - Bilingv
ENG

14

9.56

9.2

Matematică-Informatică

84

9.96

9.08

Matematică-Informatică

112

9.91

9.05

Ştiinţe Sociale

30

9.85

9.04

Filologie - Bilingv ENG

14

9.41

9.03

Ştiinţe Sociale

58

9.62

8.99

Filologie

56

9.99

8.97

Filologie - Bilingv FRA

14

9.64

8.93

Ştiinţe ale Naturii - Bilingv
FRA

14

9.17

8.9

Filologie

29

9.53

8.89

Matematică-Informatică

112

10

8.86

Filologie

56

9.04

8.73

Ştiinţe ale Naturii

28

9.62

8.66

Matematică-Informatică

84

9.95

8.63

Ştiinţe ale Naturii

56

9.17

8.62

Unitate școlară
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA
GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA
GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL
"ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL
"ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA
GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL
"ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL
"ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL
"ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA
GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA
GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL
"ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL
"ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU
VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU
VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEORETIC "ION BARBU"
PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU
VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU
GOLESCU" CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "ION BARBU"
PITEȘTI

Specializare

15

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"
PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION
CANTACUZINO" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU
VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEORETIC "ION
CANTACUZINO" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION
CANTACUZINO" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "IULIA
ZAMFIRESCU" MIOVENI
LICEUL TEORETIC "ION
CANTACUZINO" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU
GOLESCU" CÂMPULUNG
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "DAN
BARBILIAN" CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND
I" CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "DAN
BARBILIAN" CÂMPULUNG
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION
MIHALACHE" TOPOLOVENI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "IULIA
ZAMFIRESCU" MIOVENI
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU
GOLESCU" CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND
I" CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEORETIC "IULIA
ZAMFIRESCU" MIOVENI
LICEUL TEORETIC "DAN
BARBILIAN" CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "IULIA
ZAMFIRESCU" MIOVENI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND
I" CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEORETIC "ION
MIHALACHE" TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION
MIHALACHE" TOPOLOVENI

Matematică-Informatică

85

9.05

8.61

Ştiinţe Sociale

29

8.95

8.6

Ştiinţe Sociale

28

9.32

8.59

Matematică-Informatică

29

9

8.49

Filologie

57

8.97

8.46

Ştiinţe Sociale

28

9.44

8.45

Ştiinţe ale Naturii

57

9.04

8.4

Ştiinţe ale Naturii

29

9.99

8.36

Turism şi alimentaţie

28

9.16

8.33

Ştiinţe ale Naturii

28

9.77

8.27

Electronică automatizări

56

9.02

8.24

Comerţ

30

8.94

8.24

Matematică-Informatică

28

9.18

8.23

Economic

140

9

8.14

Filologie

28

9.4

8.08

Economic

28

8.13

8.03

Filologie

28

9.95

8.01

Filologie

29

9.07

7.98

Electric

56

8.65

7.94

Matematică-Informatică

29

9.83

7.86

Filologie

58

9.53

7.84

Ştiinţe ale Naturii

56

8.94

7.72

Protecţia mediului

57

8.33

7.72

Mecanică

28

7.94

7.69

Matematică-Informatică

56

10

7.62

Ştiinţe Sociale

29

9.03

7.55

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI

Electronică automatizări

28

8.12

7.51

16

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
"CAROL I" CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU
GOLESCU" CÂMPULUNG
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION
MIHALACHE" TOPOLOVENI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE
MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN DOBRESCU" CURTEA
DE ARGEȘ
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE
MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA"
PITEȘTI
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN DOBRESCU" CURTEA
DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC
CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC
CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU
REBREANU" MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE
DIMA" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG

Chimie industrială

56

8.1

7.47

Filologie

58

9.55

7.3

Ştiinţe Sociale

28

8.1

7.28

Electromecanică

28

7.92

7.17

Ştiinţe ale Naturii

29

8.86

7.14

Comerţ

56

8.21

7.12

Turism şi alimentaţie

56

8.12

7.1

Protecţia mediului

29

8.02

7.09

Protecţia mediului

28

7.65

7.09

Economic

28

8.49

6.98

Electronică automatizări

29

8.16

6.89

Mecanică

29

8.11

6.86

Ştiinţe Sociale

29

8.82

6.72

Silvicultură

28

7.52

6.71

Turism şi alimentaţie

28

7.71

6.68

Protecţia mediului

28

7.72

6.61

Protecţia mediului

28

7.67

6.59

Filologie

29

8.94

6.35

Electromecanică

28

8.26

6.32

Electric

28

7.97

6.25

Agricultură

28

7.51

6.22

Electronică automatizări

56

7.91

5.98

Industrie alimentară

28

7.08

5.78

Electric

28

7.66

5.59

Economic

28

9.2

5.57

Electronică automatizări

28

7.26

5.52

Protecţia mediului

29

7.12

5.51

Electronică automatizări

30

8.18

5.35

17

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE
IONESCU MUSCEL" DOMNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE
DIMA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE
DIMA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DINU
BRĂTIANU" ȘTEFĂNEȘTI
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE
IONESCU MUSCEL" DOMNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "I.C.
PETRESCU" STÎLPENI
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU
REBREANU" MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC
CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO
CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1
MĂRĂCINENI
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR
SLĂVESCU" RUCĂR

Mecanică

56

7.75

5.35

28

7.31

4.94

15
29

9.15
8.67

4.87
4.85

Filologie

29

8.37

4.71

Mecanică
Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice

28

6.2

4.62

29

6.73

4.57

Mecanică

28

6.78

4.38

Electric

28

6.4

4.08

Mecanică

20

7.77

3.54

Mecanică
Electromecanică

22
20

7.25
6.4

3.5
3.35

Ştiinţe ale Naturii

19

8.28

3.34

Mecanică

19

7.85

3.2

Matematică-Informatică

25

8.94

3.08

Protecţia mediului

13

6.77

2.88

Mecanică

50

7.27

2.73

Mecanică

12

7.23

2.52

Economic

21

6.71

2.39

Protecţia mediului

23

8.19

2.09

Fabricarea produselor din
lemn
Economic
Ştiinţe ale Naturii

18

INFORMAŢII PRIVIND ÎNSCRIEREA PE LOCURILE REZERVATE
CANDIDAŢILOR DE ETNIE ROMĂ

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor se realizează în perioada 05
octombrie 2020 - 29 aprilie 2021.
Recomandările scrise de apartenență la etnia romilor pot fi eliberate și on-line. În această
situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul,
în format .pdf, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și
conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și
procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al
elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romilor.
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe
locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la
unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic, în perioada 16 – 19 iulie 2021.
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi se face computerizat, într-o sesiune
distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de
înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia Națională de Admitere,
publicate pe site-ul inspectoratului județean/al Municipiului București și comunicate unităților de
învățământ până la data de 20 iulie 2021.
OFERTA LOCURI ALOCATE CANDIDAȚILOR ROMI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
ÎN CLASA A IX - A, LICEU ZI
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumire liceu

Cod
specializare

locuri
romi

Comerţ

101

1

Economic

102

2

Turism şi alimentaţie

103

1

Matematică-Informatică

106

3

Ştiinţe ale Naturii

107

1

Ştiinţe Sociale

110

1

Filologie

115

1

Matematică-Informatică

116

3

Matematică-Informatică

117

1

Ştiinţe ale Naturii

118

2

Ştiinţe Sociale

119

1

Filologie

120

1

Denumire specializare

COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU
ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU
ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU
ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ"
CURTEA DE ARGEȘ

19

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ"
CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ"
CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ"
CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA
GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA
GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA
GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA
GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA
GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
"VIITORUL" PITEȘTI
LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"
PITEȘTI
LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"
PITEȘTI
LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"
PITEȘTI
LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
BRÂNCUȘI" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
BRÂNCUȘI" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI

20

Matematică-Informatică

121

4

Ştiinţe ale Naturii

122

1

Ştiinţe Sociale

123

1

Filologie

124

1

Matematică-Informatică

125

3

Ştiinţe ale Naturii

126

1

Ştiinţe ale Naturii

127

1

Ştiinţe Sociale

128

2

Comerţ

133

1

Electronică automatizări

134

1

Protecţia mediului

135

1

Turism şi alimentaţie

136

2

Chimie industrială

137

2

Economic

138

1

Electromecanică

139

1

Electronică automatizări

140

1

Protecţia mediului

141

2

Sportiv

145

3

Arhitectură, Arte
ambientale şi Design

147

1

Arta actorului

148

1

Arte plastice şi
Decorative

149

1

Muzică

150

1

Electronică automatizări
Mecanică
Fabricarea produselor din
lemn

151
153

1
1

155

1

Protecţia mediului

156

1

Electric
Electromecanică
Mecanică

159
160
161

1
1
3

56
57
58

LICEUL TEHNOLOGIC "DINU
BRĂTIANU" ȘTEFĂNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I"
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I"
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I"
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "I.C. PETRESCU"
STÎLPENI
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU
REBREANU" MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU
REBREANU" MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE
IONESCU MUSCEL" DOMNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR
SLĂVESCU" RUCĂR
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII
DE MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII
DE MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII
DE MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1
MĂRĂCINENI
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA

59

LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA

60

LICEUL TEOLOGIC "ELIM" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN"
CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN"
CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN"
CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "ION BARBU"
PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION BARBU"
PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION BARBU"
PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION
CANTACUZINO" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION
CANTACUZINO" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION
CANTACUZINO" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION
CANTACUZINO" PITEȘTI

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

21

Mecanică

165

1

Electric

166

1

Electronică automatizări

167

2

Mecanică

168

1

Mecanică

169

1

Economic

170

1

Protecţia mediului

171

1

Filologie

172

1

Turism şi alimentaţie

175

1

Electronică automatizări

179

2

Mecanică

180

1

Sportiv

181

1

Comerţ

182

1

Industrie alimentară

184

1

Industrie alimentară
Mecanică
Economic
Estetica şi igiena corpului
omenesc
Teologie penticostală

187
188
189

1
1
1

190

1

192

1

Filologie

193

1

Matematică-Informatică

194

1

Ştiinţe ale Naturii

195

1

Filologie

196

2

Matematică-Informatică

197

1

Ştiinţe ale Naturii

198

2

Filologie

199

1

Matematică-Informatică

200

1

Ştiinţe ale Naturii

201

2

Ştiinţe Sociale

202

1

71
72
73
74
75
76
77
78
79

LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE"
TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE"
TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE"
TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE"
TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA
ZAMFIRESCU" MIOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA
ZAMFIRESCU" MIOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA
ZAMFIRESCU" MIOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA
ZAMFIRESCU" MIOVENI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"IUSTIN PATRIARHUL" CÂMPULUNG

Filologie

203

1

Matematică-Informatică

204

1

Ştiinţe ale Naturii

205

1

Ştiinţe Sociale

206

1

Filologie

207

1

Matematică-Informatică

208

1

Ştiinţe ale Naturii

209

1

Ştiinţe Sociale

210

1

Teologie ortodoxă

215

1

OFERTA LOCURI ALOCATE ELEVILOR ROMI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
ÎN CLASA A IX - A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cod
calificare

locuri
romi

Ospătar (chelner) vânzător în
unităţi de alimentaţie

599

1

Comerciant-vânzător

597

1

Confecţioner produse textile

620

1

Confecţioner produse textile

620

1

Mecanic auto

527

1

543

1

570

1

Tinichigiu vopsitor auto

506

1

Mecanic auto

527

1

Mecanic auto

527

1

Sculer matriţer

510

1

Mecanic agricol

536

1

Mecanic auto

527

1

Tâmplar universal

613

1

Denumire unitate
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DINU
BRĂTIANU" ȘTEFĂNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "I.C.
PETRESCU" STÎLPENI
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU
REBREANU" MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE
IONESCU MUSCEL" DOMNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR
SLĂVESCU" RUCĂR

Calificare

Electromecanic utilaje şi instalaţii
industriale
Electrician exploatare centrale,
staţii şi reţele electrice

22

17
18

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII
DE MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI

19

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI

15
16

Mecanic auto

527

1

Mecanic auto

527

1

Mecanic agricol

536
589

1
1

605

1

Lucrător în agricultură ecologică
Operator în prelucrarea legumelor
şi fructelor

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de
învățământ de masă
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe
locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis
electronic, în perioada 16 – 19 iulie 2021.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de
învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților se realizează în data de 20 iulie 2021.
OFERTA LOCURI ALOCATE ELEVILOR CU CES PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
ÎN CLASA A IX - A, LICEU ZI

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire
specializare

Denumire liceu
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU
ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU
ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU
ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU
ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU
ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU
ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU
ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI

23

Cod
specializare

locuri
CES

Comerţ

101

1

Economic

102

2

Turism şi alimentaţie

103

1

Filologie

104

1

Filologie

105

1

MatematicăInformatică

106

3

Ştiinţe ale Naturii

107

1

Ştiinţe ale Naturii

108

1

Ştiinţe ale Naturii

109

1

Ştiinţe Sociale

110

1

Filologie

115

1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C.
BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ"
CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ"
CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ"
CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ"
CURTEA DE ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU"
PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU"
PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU"
PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU"
PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU"
PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
"VIITORUL" PITEȘTI

35

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI" PITEȘTI

36

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI" PITEȘTI

37

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI" PITEȘTI

38

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI" PITEȘTI

39

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI

24

MatematicăInformatică
MatematicăInformatică

116

3

117

1

Ştiinţe ale Naturii

118

2

Ştiinţe Sociale

119

1

Filologie

120

1

MatematicăInformatică

121

4

Ştiinţe ale Naturii

122

1

Ştiinţe Sociale

123

1

Filologie

124

1

MatematicăInformatică

125

3

Ştiinţe ale Naturii

126

1

Ştiinţe ale Naturii

127

1

Ştiinţe Sociale

128

2

Comerţ

133

1

Electronică
automatizări

134

1

Protecţia mediului

135

1

Turism şi alimentaţie

136

2

Chimie industrială

137

2

Economic

138

1

Electromecanică

139

1

Electronică
automatizări

140

1

Protecţia mediului

141

2

Sportiv

145

3

147

1

148

1

149

1

150

1

151

1

Arhitectură, Arte
ambientale şi Design
Arta actorului
Arte plastice şi
Decorative
Muzică
Electronică
automatizări

61
62
63
64
65

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
BRÂNCUȘI" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
BRÂNCUȘI" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
DOBRESCU" CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
DOBRESCU" CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DINU BRĂTIANU"
ȘTEFĂNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I"
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I"
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I"
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "I.C. PETRESCU"
STÎLPENI
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU
REBREANU" MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU
REBREANU" MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE IONESCU
MUSCEL" DOMNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR
SLĂVESCU" RUCĂR
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE
MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE
MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE
MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA

66

LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA

67

LICEUL TEOLOGIC "ELIM" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN"
CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN"
CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN"
CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

68
69
70
71

25

Mecanică
Protecţia mediului
Fabricarea produselor
din lemn

153
154

1
1

155

1

Protecţia mediului

156

1

Agricultură

157

1

Comerţ

158

1

Electric
Electromecanică
Mecanică

159
160
161

1
1
3

Mecanică

165

1

Electric

166

1

Electronică
automatizări

167

2

Mecanică

168

1

Mecanică

169

1

Economic

170

1

Protecţia mediului

171

1

Filologie

172

1

Turism şi alimentaţie

175

1

Electronică
automatizări

179

2

Mecanică

180

1

Sportiv

181

1

Comerţ
Industrie alimentară
Industrie alimentară
Mecanică
Economic
Estetica şi igiena
corpului omenesc
Teologie penticostală

182
184
187
188
189

1
1
1
1
1

190

1

192

1

Filologie

193

1

MatematicăInformatică

194

1

Ştiinţe ale Naturii

195

1

Filologie

196

2

72

LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI

73

LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO"
PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO"
PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO"
PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO"
PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE"
TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE"
TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE"
TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE"
TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU"
MIOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU"
MIOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU"
MIOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU"
MIOVENI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"IUSTIN PATRIARHUL" CÂMPULUNG

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

26

MatematicăInformatică
Ştiinţe ale Naturii

197

1

198

2

Filologie

199

1

MatematicăInformatică

200

1

Ştiinţe ale Naturii

201

2

Ştiinţe Sociale

202

1

Filologie

203

1

MatematicăInformatică

204

1

Ştiinţe ale Naturii

205

1

Ştiinţe Sociale

206

1

Filologie

207

1

MatematicăInformatică

208

1

Ştiinţe ale Naturii

209

1

Ştiinţe Sociale

210

1

Teologie ortodoxă

215

1

OFERTA LOCURI ALOCATE ELEVILOR CU CES PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
ÎN CLASA A IX - A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Nr.
crt.

Denumire unitate

Cod
calificare

locuri CES

1

COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de
alimentaţie

599

1

2

COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI

Comerciant-vânzător

597

1

3

COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI

Confecţioner produse textile

620

1

4

COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI

Confecţioner produse textile

620

1

5

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI

Mecanic auto

527

1

6

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI

Electromecanic utilaje şi instalaţii
industriale

543

1

7

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG

Operator la maşini cu comandă numerică

530

1

8

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de
alimentaţie

599

1

9

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG

Tâmplar universal

613

1

10

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI

Electrician exploatare centrale, staţii şi
reţele electrice

570

1

11

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI

Sudor

511

1

12

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI

Operator la maşini cu comandă numerică

530

1

Tapiţer-plăpumar-saltelar

614

1

Tâmplar universal

613

1

Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

523

1

Operator la fabricarea cherestelei

612

1

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de
alimentaţie

599

1

13
14
15
16
17

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN DOBRESCU"
CURTEA DE ARGEȘ

Calificare

18

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI

Tinichigiu vopsitor auto

506

1

19

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI

Mecanic auto

527

1

20

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI

Lăcătuş mecanic prestări servicii

538

1

21

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI

Sudor

511

1

22

LICEUL TEHNOLOGIC "DINU BRĂTIANU"
ȘTEFĂNEȘTI

Mecanic auto

527

1

23

LICEUL TEHNOLOGIC "I.C. PETRESCU" STÎLPENI

Sculer matriţer

510

1

Mecanic agricol

536

1

Mecanic auto

527

1

24
25

LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU"
MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE IONESCU MUSCEL"
DOMNEȘTI

26

LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR SLĂVESCU" RUCĂR

Tâmplar universal

613

1

27

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ

Mecanic auto

527

1

Sudor

511

1

Mecanic auto

527

1

28
29

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI
MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI
MIOVENI

30

LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI

Mecanic agricol

536

1

31

LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI

Mecanic auto

527

1

32

LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI

Lucrător în agricultură ecologică

589

1

33

LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI

Tinichigiu vopsitor auto

506

1

Comerciant-vânzător

597

1

Sculptor-intarsier

615

1

Tâmplar universal

613

1

Pădurar

595

1

Operator în prelucrarea legumelor şi
fructelor

605

1

34
35
36
37
38

LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE
ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE
ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE
ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE
ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI

27

COMPLETARE OFERTĂ LOCURI ALOCATE CANDIDAȚILOR CU CES ȘI ROMI PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN CLASA A IX - A, LICEU ZI
Nr

Denumire liceu

Cod
specializare

locuri
romi

locuri
CES

Filologie

111

1

1

Matematică-Informatică

112

2

2

Ştiinţe ale Naturii

113

1

1

Ştiinţe Sociale

114

1

1

Educator - puericultor

129

1

1

Filologie

130

1

1

Învăţători - educatoare

131

2

2

Denumire specializare

7

COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU"
CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU"
CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU"
CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU"
CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CAROL I"
CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CAROL I"
CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CAROL I"
CÂMPULUNG

8

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG

Electronică automatizări

142

1

1

9

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG

Mecanică

143

1

1

10

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG

Turism şi alimentaţie

144

1

1

11

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG

Sportiv

146

2

2

12

Protecţia mediului

154

1

-

Agricultură

157

1

-

14

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
DOBRESCU" CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
DOBRESCU" CURTEA DE ARGEȘ

158

1

-

15

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI

Comerţ
Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice

163

2

2

16

Mecanică
Fabricarea produselor din
lemn

178

1

1

17

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA
DE ARGEȘ

185

1

1

18

LICEUL TEORETIC COSTEȘTI

Filologie

211

1

1

19

LICEUL TEORETIC COSTEȘTI

Matematică-Informatică

212

1

1

20

LICEUL TEORETIC COSTEȘTI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "NEAGOE
VODĂ BASARAB" CURTEA DE ARGEȘ
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "NEAGOE
VODĂ BASARAB" CURTEA DE ARGEȘ

Ştiinţe Sociale

214

1

1

Patrimoniu cultural

216

1

1

Teologie ortodoxă

217

1

1

1
2
3
4
5
6

13

21
22

COMPLETARE OFERTĂ LOCURI ALOCATE CANDIDAȚILOR CU CES ȘI ROMI PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN CLASA A IX - A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Nr.
1
2
3

4
5
6

Denumire unitate
COLEGIUL TEHNIC
CÂMPULUNG
COLEGIUL TEHNIC
CÂMPULUNG
COLEGIUL TEHNIC
CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN DOBRESCU"
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO
CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO
CÂMPULUNG

Domeniu de
baza

Cod
calificare

locuri
romi

locuri
CES

530

1

-

599

1

-

Tâmplar universal

613

1

-

Turism şi
alimentaţie

Ospătar (chelner) vânzător în
unităţi de alimentaţie

599

1

-

Mecanică

Mecanic auto

527

1

1

Mecanică

Mecanic auto

527

1

1

Mecanică
Turism şi
alimentaţie
Fabricarea
produselor din
lemn

Calificare
Operator la maşini cu comandă
numerică
Ospătar (chelner) vânzător în
unităţi de alimentaţie

28

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
COLEGIUL ECOLOGIC „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”
Pitești, Bd. Republicii, Nr. 226, etaj 2, cod poștal 110177
Tel/fax: 0348.430.124
Tel: 0743.107.310 Tel: 0771.481.423
E-mail: office@liceuparticularpitesti.ro Web: www.liceuparticularpitesti.ro

ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR
PLAN ŞCOLARIZARE, AN ŞCOLAR 2021 – 2022, clasa a IX-a
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
Forma
învățământ

Domeniu de baza

Zi

Protecţia mediului

Zi
Frecvență redusă

Umanist
Umanist

Seral

Protecţia mediului

Specializare/Calificare
Tehnician ecolog și protecția calității
mediului
Științe sociale
Științe sociale
Tehnician ecolog și protecția calității
mediului

Clase
propuse

Elevi
propuși

1

24

1
1

26
28

1

28

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL
Tip
Domeniu de bază
învățământ
Dual
Mecanică
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual

Turism şi alimentaţie
Turism şi alimentaţie
Comerț
Industrie textilă şi pielărie
Chimie industrială
Electric
Electric
Mecanică
Mecanică
Mecanică
Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice
Electronică automatizări
Electromecanică
Turism şi alimentaţie

Specializare/Calificare
Mecanic auto
Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație
Bucătar
Recepționer - distribuitor
Confecționer produse textile
Operator fabricarea și prelucrarea
polimerilor
Electrician de întreținere și reparații
aparatură electrocasnică
Electrician exploatare joasă tensiune
Operator la mașini cu comandă numerică
Sculer-matrițer
Sudor
Instalator de instalații tehnico-sanitare și de
gaze
Electronist rețele de telecomunicații
Electromecanic utilaje și instalații
industriale
Lucrător hotelier

29

Clase
propuse
0.34

Elevi
propuși
9

0.33
0.34
0.33
0.34

9
9
9
9

0.33

9

0.33
0.33
0.34
0.33
0.33

9
9
9
9
9

0.33
0.34

9
9

0.33
0.33

9
9

Admiterea în învățământul seral sau cu frecvență redusă
PLAN DE ŞCOLARIZARE LICEU - FRECVENŢĂ REDUSĂ 2021-2022
Clasa a IX-a
Denumire liceu
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA

Denumire specializare
Științe ale Naturii

Nr. locuri
28

Nr. clase
1

PLAN DE ŞCOLARIZARE LICEU SERAL 2021-2022
Clasa a IX-a
Nr
clase
1
1

Nr
locuri
28
28

1

28

1

28

1

28

1

28

1
1
1

28
28
28

Protecţia mediului

1

28

Ştiinţe Sociale

1
11

28
308

Denumire liceu

Denumire specializare

COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI

Comerţ
Mecanică
Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice
Mecanică

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE IONESCU MUSCEL"
DOMNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR SLĂVESCU" RUCĂR
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE
ARGEȘ
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI
TOTAL

Mecanică
Fabricarea produselor din
lemn
Mecanică
Mecanică
Comerţ

Aceste locuri NU participă la repartizarea computerizată.
Candidații din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data
începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, depun dosarele de înscriere la
învățământul seral sau cu frecvență redusă, în perioada 26 - 30 iulie 2021, la Liceul
Tehnologic „Astra” Pitești.
Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani
până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022 pe locurile de la învățământul
seral și cu frecvență redusă are loc în perioada 5 – 7 august 2021.
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Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 3721/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare
_____________________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA
PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE
PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE
specializările
Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design,
Conservare - restaurare bunuri culturale
Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în învățământul vocațional, profil
artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design,
Conservare - restaurare bunuri culturale constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum
urmează:
I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale
care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email,
sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:
a. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
b. portofoliul de lucrări compus dintr-o mapă de lucrări în format A3 și un CD/DVD/USBstick cu înregistrări ale lucrărilor în format original;
c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal,
privind originalitatea lucrărilor din portofoliu, atât a celor din mapă, cât și a celor
înregistrate pe CD/DVD/USB stick-ul depus/trimis.
II. CONȚINUTUL PROBELOR
(1) PENTRU CLASELE DE ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARHITECTURĂ,
ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN:
Examenul constă în două probe:
a) desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei
obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume,
naturale sau mulaje, diferite obiecte). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice,
de mărime, de formă, de textură etc.
Note:
(1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.
(2) Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.
(3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.
b) compoziție în culoare/volum (probă de creativitate).
Pentru clasele de ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARTE AMBIENTALE ȘI
DESIGN, PORTOFOLIUL ESTE COMPUS din:
- 5 (cinci) desene de observație – studii după natură, în desen (mapa de lucrări);
- 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziții cu personaje, fiecare cu o problematică
plastică și subiect diferit, în tehnica culori de apă, înregistrate în format digital pe un
CD/DVD/USB stick;
- pentru proba de compoziție în volum, candidații care dețin imagini cu lucrări (compoziții)
proprii modelate în lut, vor include 5 (cinci) dintre acestea în portofoliu, în locul
compozițiilor în culoare.
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Notă:
Elevii care provin din învățământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de
lucrări, și o recomandare din partea profesorului de Educație plastică de la școala absolvită sau din
partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.
Criterii de apreciere pentru desenul de observație (studiu după natură):
- Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);
- Raportul dintre obiecte (proporții);
- Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;
- Redarea spațiului și a volumului prin linie și valoare;
Criterii de apreciere pentru compoziție:
- unitatea compoziției;
- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporții, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor;
- notă personală, originalitate, creativitate;
Pentru clasele cu specialitatea ARHITECTURĂ, probele de examen vor fi subordonate
contextului specializării, PORTOFOLIUL FIIND COMPUS din:
- 5 (cinci) desene de observație – studii după natură, în desen (mapa de lucrări) – natură statică
alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, fructe
sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte)/corpuri geometrice/camera personală/ edificiu
arhitectural local sau un element de mobilier urban local foarte cunoscut/ornament de pe fațada
unei clădiri;
- 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziții cu spații arhitecturale/ambientale
exterioare și/sau interioare, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick.
Criterii de apreciere pentru desenul de observație (studiu după natură):
- Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);
- Raportul dintre obiecte (pentru natură statică);
- Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;
- Redarea spațiului și a volumului prin linie și valoare;
Criterii de apreciere pentru compoziție – specializarea Arhitectură:
- Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);
- Corectitudinea construcțiilor grafice (dacă se folosesc);
- Realizarea plastică a compozițiilor.
(2) Pentru clasele de RESTAURARE – CONSERVARE BUNURI CULTURALE:
Examenul constă în două probe:
a) reproduceri în desen;
b) reproduceri în culoare.
PORTOFOLIUL ESTE COMPUS din 5 (cinci) reproduceri în desen (mapa de lucrări) și 5
(cinci) reproduceri în culoare ale unor motive decorative tradiționale, eventual mărite sau micșorate la
scară, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick.
Criterii de apreciere:
- fidelitatea reproducerii;
- respectarea proporțiilor și a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau
micșorării.
Notă:
1. Comisiile de examinare și evaluare sunt numite prin decizia Inspectoratului Școlar Județean / al
Municipiului București și sunt compuse din:
- președinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
- vicepreședinte (fără drept de notare) – profesor de specialitate;
- membri (cu drept de notare) – minimum 2 (doi) profesori în specialitatea pentru care se susțin
probele. Numărul de profesori evaluatori se stabilește astfel încât să se asigure doi evaluatori la
40 de candidați.
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2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca
media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare
examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.
3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca media aritmetică,
calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a.
4. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3
din prezenta Notă, este 6 (șase).
5. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puțin
una dintre probele de aptitudini.
6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestații.
PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional,
profil artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă se
desfășoară pe baza evaluării unei înregistrări audio – video a repertoriului instrumental/vocal.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional,
profil artistic, specializarea Muzică – Secția Teoretică se susțin on-line, pe una din platformele
comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele.
I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale
care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email,
sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:
a. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
b. o înregistrare audio – video în format digital pe un CD/DVD/USB stick a repertoriului
instrumental/vocal;
c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal,
care să ateste că înregistrarea audio-video transmisă în format digital aparține candidatului.
Notă:
- Documentele și suportul electronic (CD/DVD/USB stick) indicate la punctele b) și c) se depun
doar de către candidații care optează pentru specializările Muzică – Secția Instrumentală și
Secția Artă Vocală Interpretativă;
- Timpul maxim al înregistrării este de 30 minute;
- Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.
SECȚIA INSTRUMENTALĂ
II. CONȚINUTUL PROBELOR
A. INSTRUMENTE ALE ORCHESTREI SIMFONICE
- Instrumente cu coarde cu arcuș, coarde ciupite, instrumente de suflat
Proba I
Proba de instrument:
Un studiu, la alegerea candidatului. Studiul va fi la un nivel de dificultate de cel puțin al ultimei
clase de gimnaziu.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a II-a
Recital:
a) două părți dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;
b) o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică sau modernă, la alegerea candidatului.
Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică,
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
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- Instrumente de percuție
Proba I
Proba de instrument: un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al
programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a II-a
Recital:
a) o lucrare/piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit și transcripții), interpretată la
unul din instrumentele melodice de percuție;
b) o lucrare/piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit și transcripții), interpretată la
mai multe instrumente de percuție.
Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
- Pian, orgă clasică
Proba I
Proba de instrument:
Un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase
de gimnaziu.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a II-a
Recital:
a) o piesă polifonică la două voci;
b) partea I dintr-o sonată clasică sau o lucrare muzicală romantică sau modernă.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
Pentru specializarea orgă clasică, candidații pot opta pentru susținerea probelor la pian.
B. INSTRUMENTE POPULARE – NAI, ŢAMBAL, TARAGOT, ACORDEON, SAXOFON
Proba I
Recital:
a) o piesă folclorică, la alegerea candidatului;
b) două piese, la alegerea candidatului, în mișcări ritmice diferite, din diverse zone ale țării (horă,
sârbă, geampara, brează, doină, brâu).
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
C. INSTRUMENTE PENTRU MUZICĂ DE JAZZ - MUZICĂ UŞOARĂ
- Instrumente cu coarde și instrumente de suflat
Proba I
Proba de instrument:
a) un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de
gimnaziu;
b) o improvizație instrumentală pe o temă la alegerea candidatului.
Notă: - Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
Proba a II-a
Recital:
a) două părți dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;
b) o lucrare/piesă muzicală, la alegere, din repertoriul clasic, romantic sau modern.
Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică,
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
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Instrumente de percuție
Proba I
Proba de instrument: un studiu, interpretat la toba mică, având nivelul de dificultate cel puțin
al programei ultimei clase de gimnaziu.
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a II-a
Recital:
a) un “solo”, la tobe;
b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:
- latino - american;
- ritm în măsură ternară;
- reggae;
- twist sau rock and roll.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică,
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
Pian
Proba I
Proba de instrument:
a) Un studiu, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei
clase de gimnaziu;
b) O improvizație instrumentală, pe o temă la alegerea candidatului.
Note: - Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică,
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
Proba a II-a
Recital:
a) o piesă polifonică;
b) o parte dintr-o sonată clasică sau, la alegere, o piesă romantică sau modernă.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică,
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
-

SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ
II. CONȚINUTUL PROBELOR
A. CANTO CLASIC
Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la
alegerea candidatului.
B. CANTO JAZZ - MUZICĂ UŞOARĂ
Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la
alegerea candidatului.
C. CANTO TRADIŢIONAL ROMÂNESC
Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la
alegerea candidatului.
-

Note:
Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu
două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
Nivelul de dificultate al studiilor, lucrărilor și/sau pieselor prezentate de candidați, pentru toate
specialitățile instrumentale, trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul de dificultate prevăzut de
programele școlare în vigoare.
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SECŢIA TEORETICĂ
II. CONȚINUTUL PROBELOR
Proba I:
1. Solfegiu la prima vedere
Nota: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a II-a
2. Dicteu melodic
Recunoașterea sunetelor și a formulelor ritmice prezentate sub forma unor segmente ritmicomelodice scurte (conform programei pentru învățământul gimnazial), pe platformă on-line, în
prezența comisiei de evaluare.
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Probele la prima
vedere se vor susține pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează
probele, on-line, în prezența comisiei de evaluare.
NOTE:
1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile muzicale, sunt numite prin
decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:
- președinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
- vicepreședinte (fără drept de notare) – profesor de specialitate;
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul
susține probele sau, în mod excepțional, unul de o specialitate înrudită.
2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca
medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare
examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
3. Pentru secțiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a fiecărui
candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor
obținute la probele I și II.
4. Nota finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (șase).
5. Pentru secțiile vocal–instrumentale, un candidat se consideră neprezentat dacă nu prezintă
numărul de lucrări/piese menționat de conținutul probelor la instrumentul respectiv.
6. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuție și
instrumente populare, se admit transcripții după lucrări muzicale originale.
7. Rezultatele se afișează la încheierea fiecărei probe de examen.
8. Candidații care nu au fost admiși la secția instrumentală se pot prezenta la secția teoretică, în
limita numărului de locuri aprobat conform legislației în vigoare.
9. Elevii înscriși la probele de aptitudini pentru filiera vocațională, profil artistic muzical, vor
beneficia de un punctaj suplimentar de 0,5 puncte, adăugat la media finală a probelor de
aptitudini, dacă fac dovada că au obținut premii sau mențiuni la Olimpiada Națională sau la
concursurile artistice desfășurate în ultimii 4 (patru) ani și prevăzute în Calendarul Activităților
Extrașcolare Naționale/Calendarul Activităților Extrașcolare Regionale (CAEN/CAER).
10. La probele de aptitudini pentru profilul artistic–muzică nu se admit contestații.
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PROFIL ARTISTIC
SPECIALIZAREA COREGRAFIE
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional,
profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea
Coregrafie se desfășoară prin echivalarea probei cu media aritmetică, calculată cu două zecimale,
fără rotunjire, a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans
Clasic și Dans românesc.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional,
profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât
specializarea Coregrafie, constă în evaluarea unei înregistrări în format digital, pe un
CD/DVD/USB stick, transmisă de candidat. În acest caz, la înscrierea candidatului, realizată fie
direct la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei
programări realizate telefonic sau prin e-mail, fie prin transmiterea prin poștă sau curier, cu
confirmare de primire, se vor depune și următoarele documente: un CD/DVD/USB stick conținând
înregistrarea audio–video cu elevul candidat interpretând o coregrafie clasică și un dans românesc
și o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind
veridicitatea imprimării digitale trimise.
Probele de aptitudini la învățământul vocațional artistic coregrafic pentru absolvenții
claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie, se evaluează după cum urmează:
- Proba I va fi evaluată prin echivalare cu media generală la disciplina Dans Clasic din ultimul
an de studiu;
- Proba a II-a va fi evaluată prin echivalare cu media generală la disciplina Dans românesc din
ultimul an de studiu.
Notă: Echivalarea și validarea probelor se face de către Comisiile de examinare și evaluare
la unitatea de învățământ care organizează probele de aptitudini.
Notă:
1. Comisiile de examinare și evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean / al
municipiului București și sunt compuse din:
- președinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
- vicepreședinte (fără drept de notare) – profesor de specialitate;
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate.
2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca
medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare
examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două
zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.
4. Nota finală minimă de promovare a examenului este 6 (șase).
5. Un candidat provenind de la alte profiluri decât cel de coregrafie, se consideră neprezentat la
probele de aptitudini dacă nu prezintă imprimat pe CD/DVD/USB stick o coregrafie clasică și
un dans românesc.
6. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestații.
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PROFIL ARTISTIC
SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional,
profil artistic, specializarea Arta Actorului se desfășoară pe baza evaluării unui repertoriu
înregistrat în format digital pe un CD/DVD/USB stick (audio – video) cu evoluția candidatului,
conform cerințelor conținutului probelor.
I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale
care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau
prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:
a) documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
b) o înregistrare audio – video a repertoriului, în format digital, pe un CD/DVD/USB stick;
c) o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentantul legal,
privind veridicitatea imprimării în format digital trimise.
II. CONȚINUTUL PROBELOR
Proba I
APTITUDINILE SPECIALIZĂRII
a) Recitarea a 2(două) poezii și a unei fabule;
b) Povestirea unei întâmplări din viața candidatului.
Durata probei: nu va depăși 20 minute.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică,
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a) și b).
Proba a II–a
APTITUDINI MUZICALE
a) Interpretarea unei piese muzicale la alegerea candidatului;
Durata probei: nu va depăși 5 (cinci) minute.
Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o notă
NOTE:
1. Comisiile de examinare și evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia
inspectoratului școlar județean/al Municipiului București, sunt compuse din:
- președinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
- vicepreședinte (fără drept de notare) – profesor de specialitate;
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitatea Arta actorului.
2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca
medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare
examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică,
calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.
4. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (șase).
5. Un candidat se consideră neprezentat dacă repertoriul corespunzător conținutului probelor de
aptitudini, transmis comisiei, în format digital, este incomplet.
6. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestații.
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PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR,
INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR
La învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea
și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de
învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a
candidatului.
Fișa de aptitudini va conține:
- tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe
școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: Limba și literatura română*), Educație
vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport;
- media generală a claselor V – VIII la disciplinele: Limba și literatura română*), Educație
vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și 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 fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: Limba și literatura română*), Educație vizuală,
Educație muzicală, Educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 6
(șase) și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10 (zece).
Pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în învățământul liceal – filiera vocațională, profil
pedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc
atât atribuții privind completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de
învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și
ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată
admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Națională de
Admitere.
Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini,
în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ
preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul
pedagogic.
Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților
care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere.
Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis
Comisiilor de admitere județene/a Municipiului București, până la data de 10 mai 2021.
---------*) Pentru elevii care studiază în clase/secții/unități de învățământ preuniversitar cu predare în
limbile minorităților naționale se va lua în calcul și disciplina “Limba și literatura maternă”.
PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS,
SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE, BAPTISTE, ROMANO CATOLICE, GRECO-CATOLICE, ROMANO - CATOLICE DE LIMBA MAGHIARĂ,
REFORMATE, UNITARIENE, PENTICOSTALE, ADVENTISTE ȘI MUSULMANE
1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional
teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina
web/pagina de facebook a școlii.
2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe,
baptiste, romano-catolice, romano-catolice de limba maghiară, greco-catolice, reformate,
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unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, absolvenți de gimnaziu având minimum
media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.
3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
3.1. anexa la fișa de înscriere;
3.2. certificat de naștere – copie;
3.3. fișa medicală în original;
3.4. declarație din partea candidatului și a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au
luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);
3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și
romano-catolic);
3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).
4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariale/colegiile/liceele teologice
ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară,
reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul
probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea
candidatului (pentru cultul ortodox).
6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două
zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele
V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini
(APT).
7) Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a
cunoștințelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).
8) Pentru profilul Teologic, specializarea Patrimoniu cultural, examenul de admitere va cuprinde
și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în
compoziție, 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 Educație
plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare, nota finală la proba
de aptitudini (APT) se calculează astfel :
APT = (VCR + VA) / 2, unde:
- VCR = media de la verificarea cunoștințelor 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
compoziție.
9) Pentru profilul Teologic, specializarea Ghid turism religios, examenul de admitere va cuprinde
și o probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care va consta în
prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului. La această
specializare, nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:
APT = (VCR + VA) / 2, unde:
- VCR = media de la verificarea cunoștințelor 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 = media la proba de verificare a aptitudinilor.
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10) Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările ulterioare.
11) În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ
vocațional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V-VIII, și, în
consecință, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta
va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (la cultul pentru
care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa
școlară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute.
12) Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea
documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ.
13) Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în
perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție/proba de verificare a unor
aptitudini corespunzătoare specializării Ghid turism religios și proba orală de verificare a
cunoștințelor la disciplina Religie, pentru candidații menționați la punctul 11, se desfășoară
on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații
înscriși.
PROFIL MILITAR
COLEGII NAȚIONALE MILITARE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
Ministerul Apărării Naționale organizează clase de liceu,
în filiera vocațională, profilul militar
I. RECRUTAREA CANDIDAŢILOR
Candidații la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale sunt
recrutați de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale/județene/de
sector al municipiului București sau de către alte structuri stabilite prin ordin al ministrului apărării
naționale și sunt planificați pentru susținerea probelor de selecție, dacă îndeplinesc criteriile
generale și specifice de recrutare.
II. SELECŢIA CANDIDAŢILOR
Activitatea de selecție se organizează și se desfășoară în cadrul structurilor stabilite prin ordin al
ministrului apărării naționale și constă în:
a) evaluare psihologică;
b) evaluarea capacității motrice;
c) interviu de evaluare finală;
d) examinare medicală.
Fiecare probă de selecție are caracter eliminatoriu și se apreciază cu “ADMIS”/”APT”
sau “RESPINS”/”INAPT”, pe baza baremelor și standardelor stabilite de Ministerul
Apărării Naționale.
III. ADMITEREA CANDIDAŢILOR LA COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE
La admiterea în colegiile naționale militare, participă candidații care au fost declarați
“ADMIS”/”APT” la toate probele de selecție.
În perioada stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale,
candidații susțin o probă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și
Matematică. Structura, durata, conținutul, baremul de evaluare și notare și modul de organizare
pentru această probă se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale.
Nota minimă pentru promovarea probei de verificare a cunoștințelor este nota 6 (șase).
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Media finală de admitere pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare se
calculează astfel:
0,2 MA + 0,8 NP = MFA,
unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și
Matematică;
MA = media de admitere (calculată conform prevederilor generale cu privire la organizarea și
desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat);
MFA = media finală de admitere.
Pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare, adeverința cu notele și media
generală obținute la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și foaia matricolă
conținând rezultatele din clasele V-VIII, cu calculul mediei generale, sunt eliberate de către
unitatea de învățământ din care provin candidații în prima zi lucrătoare după afișarea rezultatelor
finale la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, la o dată anterioară celei stabilite
pentru repartiția computerizată în colegiile naționale militare.
Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt
ierarhizați și repartizați computerizat, utilizând aplicația informatică națională dedicată admiterii,
în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict
descrescătoare a mediei finale de admitere și pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică.
La medii finale de admitere egale, departajarea candidaților se face conform reglementărilor
proprii ale Ministerului Apărării Naționale.
În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naționale militare, există candidați
admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut, pe locurile eliberate de aceștia pot fi
admiși alți candidați care au promovat proba de verificare a cunoștințelor, în ordinea strict
descrescătoare a mediei finale de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere
specifică.
Candidații care nu sunt admiși în colegiile naționale militare, precum și candidații admiși, dar
care renunță la locul obținut vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educației.
LICEUL WALDORF
SPECIALIZAREA FILOLOGIE
1. La învățământul liceal Waldorf, specializarea Filologie, nota finală la probele de aptitudini
(APT) se calculează ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor generale
pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: Limba și literatura română, Educație plastică și
Educație muzicală pentru clasele cu predare în limba română, respectiv Limba și literatura
maternă, Educație plastică și Educație muzicală pentru elevii care vor urma studiile liceale într-o
limbă a minorităților naționale.
2. Media generală pentru clasele V-VIII la o disciplină se calculează ca medie aritmetică, cu două
zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a la
disciplina respectivă.
3. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini este 7 (șapte).
4. Unitatea de învățământ din care provine elevul care dorește să se înscrie la un liceu Waldorf
eliberează, odată cu anexa la fișa de înscriere a candidatului, și foaia matricolă a acestuia, în care
sunt consemnate mediile anuale obținute in clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a la
disciplinele Limba și literatura română, respectiv Limba și literatura maternă pentru elevii care
optează pentru clase cu predare în limbile minorităților naționale, Educație plastică și Educație
muzicală.
5. Liceul Waldorf la care se înscrie elevul pentru probele de aptitudini calculează nota finală la
probele de aptitudini conform punctului 1 și completează anexa la fișa de înscriere a
candidatului.
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PROFIL SPORTIV
Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul școlar 2021-2022, se desfășoară
conform următoarelor prevederi:
1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiționată de:
a) existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”,
favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu
maximum 10 (zece) zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);
b) existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică
organizat, de cel puțin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se
constituie clasa (condiție eliminatorie):
i. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se
constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii
trei ani competiționali (în copie conformă cu originalul);
ii. adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ
cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă
pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document
original/scanat);
iii. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii trei ani
școlari, după caz, la etapele județene/sectoare ale municipiului București,
zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de
Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a
Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina
sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
c) adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită
cu media generală la disciplina Educație fizică/Pregătire sportivă practică din clasele VVIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la
această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);
d) pot fi admiși în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au
media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina Educație fizică/Pregătire sportivă practică
din clasele V-VIII;
2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina
Educație 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 mulți candidați au medii finale de admitere (MFA) egale, aceștia
vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) locul 1 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale
organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie
clasa;
b) locul 2 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale
organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie
clasa;
c) locul 3 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale
organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie
clasa;
d) participarea, în unul din ultimii trei ani competiționali, la Campionatele naționale
organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie
clasa;
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carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se
constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii trei
ani competiționali;
f) adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu
program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care
se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic;
g) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele naționale ale competițiilor
organizate de Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei
Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la
disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
h) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele regionale/zonale/municipiul
București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei
Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor
Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
i) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele județene/sectoare ale
municipiului București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației în cadrul
Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul
Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
j) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;
k) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
l) nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;
m) nota obținută la proba de Matematică din cadrul evaluării naționale;
4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaților care au medii finale de admitere
(MFA) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz (condiție neobligatorie):
a) pentru literele a, b, c și d de la punctul 3 - documente eliberate de federația națională
de specialitate;
b) pentru literele g, h și i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul școlar de
care aparține candidatul.
e)
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PLAN ŞCOLARIZARE - LICEE VOCAŢIONALE 2021-2022
Clasa a IX-a

Denumire liceu
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
"CAROL I" CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
"CAROL I" CÂMPULUNG
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
"VIITORUL" PITEȘTI
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
CÂMPULUNG
LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"
PITEȘTI
LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"
PITEȘTI
LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"
PITEȘTI
LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII
DE MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEOLOGIC "ELIM" PITEȘTI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"IUSTIN PATRIARHUL" CÂMPULUNG
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"NEAGOE VODĂ BASARAB" CURTEA
DE ARGEȘ
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"NEAGOE VODĂ BASARAB" CURTEA
DE ARGEȘ
TOTAL

Denumire
specializare

Nr
clase

Nr
locuri

Cod
specializare

Educator - puericultor

1

24

129

Învăţători - educatoare

2

48

131

Sportiv

3

72

145

Sportiv

2

48

146

Arhitectură, Arte
ambientale şi Design

1

24

147

Arta actorului

1

24

148

Arte plastice şi
Decorative

1

24

149

Muzică

1

24

150

Sportiv

1

24

181

Teologie penticostală

1

24

192

Teologie ortodoxă

1

24

215

Patrimoniu cultural

1

24

216

Teologie ortodoxă

1

24

217

17

408
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Anexa nr. 3 la ordinul ME nr. 3721/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare
_____________________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBEI DE
VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN
ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN CLASELE A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE PREDARE
A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ
Art. 1. (1) Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 în clasa a IX-a
cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă
constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba
modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în
regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru
certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.
(2) Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată
cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul
gimnazial la limba modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică și elevilor care au
studiat limba respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.
(3) Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, li se recunosc și
echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru care au
obținut distincția, conform prevederilor art. 5 alin. (3), (4), (5) si (6) din Ordinul MEC nr. 5457/2020,
cu modificările ulterioare.
(4) Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).
(5) Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în scoală, limba modernă pentru care
optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în
regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun
de Referință pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de
verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza unei fișe de studiu a limbii moderne de circulație
internațională învățate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din prezenta
metodologie. Fișa se completează de către părintele/reprezentantul legal al elevului.
(6) Părintele/reprezentantul legal al elevului integrat în categoria menționată la alin.(5) anexează fișei
de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal,
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie documente (adeverințe de la
organizațiile/instituțiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă, foi matricole de la unitățile
de învățământ din altă țară sau de la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară
pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări etc.) care să
valideze nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului
European Comun de Referință pentru Limbi.
(7) Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în context
non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi
moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2
corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), depun la secretariatul unității de
învățământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, un
portofoliu al cărui conținut și punctaj sunt prevăzute în Anexa D la prezenta metodologie.
Depunerea/transmiterea portofoliului, de către elev/părinte/reprezentant legal se face în perioada
prevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, semnată de elev
și de părinte/reprezentatul legal al acestuia, privind proprietatea intelectuală a conținutului acestui
document.
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(8) Punctajul minim pentru ca un elev aflat în situația prevăzută la alin. (7) să fie admis este de 60 de
puncte, incluzând și cele 10 puncte din oficiu. Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de la 1 la
10.
(9) La proba de evaluare a portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la alin (7) nu se admit contestații.
Art. 2. (1) Echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa
a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, precum și
evaluarea portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin (7), se realizează la nivelul fiecărei
unități de învățământ gimnazial, de către Comisia de înscriere constituită prin decizie internă, conform
prevederilor art. 16 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul
liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010,
valabilă și pentru anul școlar 2021-2022.
(2) În vederea echivalării probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă și a evaluării
portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7), comisia prevăzută la alin. (1) are
următoarele atribuții:
a)
primește cererile de echivalare transmise prin e-mail/la adresa poștală a unității de învățământ
(cu confirmare de primire) sau depuse la unitatea de învățământ de către părintele/reprezentantul legal
al elevului, însoțite de copii ale documentelor justificatoare menționate în prezenta anexă;
b)
completează anexa la fișa de înscriere pentru fiecare elev care a depus cerere pentru echivalarea
probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a
unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv pentru care este îndeplinită condiția de
admitere menționată la art.1 alin.(4) din prezenta metodologie;
c)
echivalează rezultatele obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se
optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în
regim bilingv, precum și rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru
certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor la limba
modernă;
d)
stabilește criteriile de evaluare, respectiv baremul de evaluare și notare ale portofoliilor
categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin (7);
e)
evaluează portofoliile categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin (7);
f)
răspunde de completarea, semnarea și ștampilarea anexei la fișa de înscriere cu rezultatele
obținute, precum și de încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în
învățământul liceal de stat;
g)
stochează/arhivează datele personale ale elevilor prevăzuți la art. 1 alin. (7) în perioada
evaluării portofoliilor și ulterior, pe parcursul școlarizării, conform prevederilor legale.
(3) În cazul în care, în cadrul comisiei de înscriere nu există cadre didactice de specialitate pentru
evaluarea portofoliului, președintele comisiei de înscriere solicită inspectorului școlar pentru limbi
moderne din cadrul inspectoratului școlar completarea comisiei cu profesori de specialitate.
Art. 3. (1) Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea
la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se face prin
transmiterea, de către părintele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de e-mail/adresa poștală a
unității de învățământ (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învățământ
gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, a
următoarelor documente, după caz:
a.
pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente
celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare a
rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la
admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a
cunoștințelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie;
b.
pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul
învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice în limbi moderne: cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la
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examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne
cu Testul de competente lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne
de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2021-2022, conform modelului din
Anexa B la prezenta metodologie, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului
obținut/diplomei obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice în limbi străine; în situațiile excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea
certificatului/diplomei de către instituția/organizația respectivă, se depune adeverința eliberată de
instituția/organizația care administrează examenul și fișa rezultatelor obținute;
c.
pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (5): cererea de echivalare, conform
modelului din Anexa A la prezenta metodologie și fișa de studiu a limbii moderne de circulație
internațională învățate în context formal/non-formal, conform modelului din Anexa C la prezenta
metodologie. Fișa, asumată prin semnătură de către părintele/reprezentantul legal al elevului, este
însoțită de copie scanată sau fotocopie de pe documentele doveditoare;
d.
pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (7): cererea de evaluare, conform
modelului din Anexa A la prezenta metodologie, portofoliul și declarația pe propria răspundere,
conform modelului din Anexa D la prezenta metodologie.
(2) Toate documentele scanate se vor arhiva într-un fișier denumit: Nume Prenume Elev_adm9_2021.
(3) În cazul în care părintele/reprezentantul legal al elevului optează pentru depunerea documentelor la
unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, acesta informează, prin telefon sau email, unitatea de învățământ cu privire la intenția de depunere a documentelor, în vederea planificării
accesului în unitatea de învățământ. În cazul în care, din motive tehnice, nu se poate realiza informarea
telefonică sau prin e-mail, accesul se va face conform planificării generate realizate de unitatea de
învățământ.
Art.4. Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă, menționate la art. 1 alin. (1)
din prezenta metodologie, se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul
unităților de învățământ gimnazial care au avut candidați pentru această probă.
Art.5. (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică și pentru candidații care vor să opteze pentru
clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.
(2) Acești candidați își pot echivala proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu testul de
competențe lingvistice în condițiile prevăzute la art. 3.
Art.6. Anexele A, B si C, D sunt parte integrantă din prezenta metodologie.
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ANEXA A

Nr............./................2021

Domnule/Doamnă președinte,

Subsemnatul(a),
(nume,

prenume

părinte)

_____________________________________________________________,

domiciliat(ă) în localitatea ________________________________, strada

_____________________, nr. ___, bloc _____, scara ____, etaj ____, apartament ____,
sectorul/județul _________________, nr. telefon ____________________, părinte/reprezentant legal
al

elevului/elevei _________________________________________________________________,

(nume,

inițiala

tatălui,

prenume),

elev/ă

în

clasa

a

VIII-a

____________________________________________________________________

_____,

la

(unitatea de învățământ)

în anul școlar 2020-2021, vă rog să aprobați cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe
parcursul ciclului gimnazial la limba modernă ________________________/ de evaluare a
portofoliului, pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație
internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, cu proba de verificare a cunoștințelor la limba
modernă în cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 – 2022.
Menționez faptul că elevul/eleva a studiat/nu a studiat limba modernă _________________________,
pe parcursul învățământului gimnazial.

Semnătura,

Data,

Domnului/Doamnei președinte al Comisiei de înscriere
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50

51

52

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
Denumire unitate
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ "SFÂNTUL NICOLAE"
CÂMPULUNG
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ "SFÂNTUL STELIAN"
COSTEȘTI
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ "SFÂNTA FILOFTEIA"
ȘTEFĂNEȘTI

Domeniu de bază

Calificare

Clase
Elevi
propuse propuși

Turism şi alimentaţie

Cofetar-patiser

1

12

Agricultură

Lucrător în
agricultura ecologică

1

12

Mecanică

Lăcătuș mecanic
prestări servicii

1

12

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special - 15 – 19 iulie 2021
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a
Municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București
și comunicate unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021. Procedura poate să prevadă
inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de
aceștia.
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Ofertă admitere în clasa a IX-a zi - învățământ liceal de stat
Nr. crt.

Denumire liceu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE
ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE
ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE
ARGEȘ
COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE
ARGEȘ

20
21
22
23

Nr
clase
1
4
1
0.5
0.5
3
1
0.5
0.5
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1

Nr
locuri
24
96
24
13
13
78
26
13
13
26
26
52
26
26
26
78
26
52
26

Filologie

1

26

120

Matematică-Informatică

4

104

121

Ştiinţe ale Naturii

1

26

122

Ştiinţe Sociale

1

26

123

Denumire specializare
Comerţ
Economic
Turism şi alimentaţie
Filologie
Filologie
Matematică-Informatică
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe Sociale
Filologie
Matematică-Informatică
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe Sociale
Filologie
Matematică-Informatică
Matematică-Informatică
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe Sociale
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Bilingv

ENG
FRA

ENG
FRA

ENG
ENG

Cod
specializare
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CAROL I"
CÂMPULUNG
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN DOBRESCU"
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN DOBRESCU"
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI

Filologie
Matematică-Informatică
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe Sociale

1
3
1
1
2

26
78
26
26
52

Filologie

1

26

130

Comerţ
Electronică automatizări
Protecţia mediului
Turism şi alimentaţie
Chimie industrială
Economic
Electromecanică
Electronică automatizări
Protecţia mediului
Electronică automatizări
Mecanică
Turism şi alimentaţie
Electronică automatizări
Mecanică
Protecţia mediului
Fabricarea produselor din lemn
Protecţia mediului

1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

24
24
24
48
48
24
24
24
48
24
24
24
24
24
24
24
24

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
151
153
154
155
156

Agricultură

1

24

157

Comerţ

1

24

158

Electric
Electromecanică

1
1

24
24

159
160
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ENG

124
125
126
127
128

51

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI

52

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI

53
54
55
56
57
58
59

LICEUL TEHNOLOGIC "DINU BRĂTIANU" ȘTEFĂNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "I.C. PETRESCU" STÎLPENI
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE IONESCU MUSCEL"
DOMNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR SLĂVESCU" RUCĂR
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE
ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA
LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG
LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Mecanică
Construcţii, instalaţii şi lucrări
publice
Mecanică
Electric
Electronică automatizări
Mecanică
Mecanică
Economic
Protecţia mediului

3

72

161

2

48

163

1
1
2
1
1
1
1

24
24
48
24
24
24
24

165
166
167
168
169
170
171

Filologie

1

26

172

Turism şi alimentaţie
Mecanică
Electronică automatizări
Mecanică
Comerţ
Industrie alimentară

1
1
2
1
1
1

24
24
48
24
24
24

175
178
179
180
182
184

Fabricarea produselor din lemn

1

24

185

Industrie alimentară
Mecanică
Economic
Estetica şi igiena corpului omenesc
Filologie
Matematică-Informatică
Ştiinţe ale Naturii
Filologie
Matematică-Informatică
Ştiinţe ale Naturii

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

24
24
24
24
26
26
26
52
52
52

187
188
189
190
193
194
195
196
197
198

56

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI
LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI
TOTAL

Filologie
Matematică-Informatică
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe Sociale
Filologie
Matematică-Informatică
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe Sociale
Filologie
Matematică-Informatică
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe Sociale
Filologie
Matematică-Informatică
Ştiinţe Sociale

57

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
117

26
26
52
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2932

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
214

Centrele de înscriere și școlile arondate
Centru admitere

COLEGIUL
NAȚIONAL
"DINICU
GOLESCU"
CÂMPULUNG

LICEUL
TEHNOLOGIC
"ASTRA" PITEȘTI

Denumire unitate școlară
COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CAROL I" CÂMPULUNG
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR SLĂVESCU" RUCĂR
ȘCOALA "SFÂNTUL IACOB" CÂMPULUNG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF CATRINESCU" DRAGOSLAVELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NAE A GHICA" RUCĂR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NANU MUSCEL" CÂMPULUNG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OPREA IORGULESCU" CÂMPULUNG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ȚUȚEA" BOTENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "THEODOR AMAN" CÂMPULUNG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTEȘTI-GODENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LĂZĂREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NĂMĂEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBEȘTII DE MUSCEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE JOS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE SUS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CETĂȚENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HÎRTIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIENARII DE MUSCEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STOENEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA MARE-PRAVĂȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTUREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PODU-DÂMBOVIȚEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "I.C. PETRESCU" STÎLPENI
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU UDRESCU" SĂPATA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE MARINESCU" DRĂGANU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE I.I.C. BRĂTIANU"
RĂTEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.C. LĂZĂRESCU" ȚIȚEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.L. CARAGIALE" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION IORGULESCU" MIHĂEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LEXFORD CASTEL" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MATEI BASARAB" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI TICAN RUMANO" BEREVOEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" PITEȘTI
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Cod
școală
104
106
108
112
119
147
160
161
169
172
181
207
220
257
226
228
229
231
236
237
239
245
247
248
252
254
258
272
110
115
130
134
137
139
140
143
148
152
155
157

LICEUL
TEHNOLOGIC
"DACIA" PITEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NEGRU VODĂ" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR MUȘATESCU" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGIL CALOTESCU" BASCOV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VLADIMIR STREINU" TEIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI-ANINOASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTEASCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGHICI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MERIȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COCU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIANA LACULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 UDA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLĂDEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂDUROIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂDEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLĂNIC
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂLCELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA POPII
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA URSULUI
COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "VIITORUL" PITEȘTI
LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADRIAN PĂUNESCU" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU DAVILA" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION MINULESCU" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORDACHE PĂCESCU" COȘEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SANDA MOVILĂ" ALBOTA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR VLADIMIRESCU" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALOTEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COȘEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂLĂȘEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ARGEȘELU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MICEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PURCĂRENI
LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "D. RĂDULESCU" OARJA
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158
163
186
190
191
202
196
197
211
205
215
221
233
243
249
253
261
264
265
275
270
271
105
107
109
113
121
122
144
146
154
164
179
183
187
203
209
218
227
238
242
256
260
117
129

LICEUL
TEHNOLOGIC
COSTEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL CONSTANTIN CRISTESCU"
LUNCA CORBULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE TOPÎRCEANU" MIOVENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE MOCANU" ROCIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION PILLAT" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU" MIOVENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIN BRANIȘTE" SUSENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIN PREDA" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" BRADU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA GHIȚULESCU" CUCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE SIMONIDE" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂBANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONȚEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAVIDEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE EXCELENȚĂ "SFÂNTA MUCENIȚĂ
FILOTEEA" PITEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÎRMĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORĂREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȘOAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIOVENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BĂLĂCEANU
STOLNICI" STOLNICI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"
SLOBOZIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DAVILA PERTICARI" IZVORU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ILIE STĂNCULESCU" RÂCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE BADEA" NEGRAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. EMIL NEGOIȚĂ" MIROȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF.UNIV.DR. ION STOIA"
CĂLDĂRARU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE" ȘTEFAN CEL
MARE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR CORNEL" UNGHENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VICTOR ȚÂRCOVNICUL" POPEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BABAROAGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HÂRSEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOZĂCENI-VALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BÎRLA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSTEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RECEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘERBOENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ URLUIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPEȘTI
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133
136
138
145
149
150
151
153
159
166
167
184
199
206
208
212
213
216
222
224
240
127
125
131
142
170
173
174
192
185
188
194
219
223
230
235
246
277
267
274

LICEUL
TEHNOLOGIC
REGELE MIHAI I
CURTEA DE
ARGEȘ

LICEUL
TEORETIC "ION
MIHALACHE"
TOPOLOVENI

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE IONESCU MUSCEL" DOMNEȘTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ARMAND CĂLINESCU" CURTEA DE
ARGEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BASARAB I" CURTEA DE ARGEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CAROL I" CURTEA DE ARGEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GABRIEL MARINESCU" TIGVENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE STEPHĂNESCU" AREFU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" CURTEA DE
ARGEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NAUM RÂMNICEANU" CORBI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE VELEA" CEPARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE TUDOSE" MĂLURENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU ȘERBAN" SĂLĂTRUCU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" CURTEA DE ARGEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. APOSTOL ANDREI" CURTEA DE
ARGEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA ARNĂUȚOIU" NUCȘOARA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GALEȘU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUȘĂTEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIETROȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIENARII DE ARGEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA DANULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA IAȘULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROFESOR DOCTOR VASILE
VASILESCU OEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RETEVOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA BRAZILOR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA LUI ENACHE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI
LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"
ȘTEFĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN RĂDULESCU CODIN"
PRIBOIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ILIE STOENESCU" BOȚEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE CREȚULESCU" LEORDENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU CEL MARE" BOGAȚI
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111
118
123
124
132
135
156
162
168
171
177
178
180
182
193
200
201
198
204
217
225
232
234
241
244
250
251
259
262
266
268
269
276
114
116
126
128
141
165
175

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU GOLESCU" ȘTEFĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VINTILĂ BRĂTIANU" ȘTEFĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BELEȚI-NEGREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLINEȘTI-VALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȘTEFĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÎNCĂCIOV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRĂNEȘTI
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176
189
195
210
214
255
263
273

63

64

Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 3775/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii
în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare
__________________________________________________________________________

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat
pentru anul școlar 2021-2022
Data-limită/
Perioada

Activitatea

10 mai 2021

Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare
a cunoștințelor de limbă maternă.

10 mai 2021

10-14 mai 2021

21 mai 2021

Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în
domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la
sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean/ al
municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul
informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după
caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.
Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde, în secțiuni distincte,
informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în
învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022.
Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare.
În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de
învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității
de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în
vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.
Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind
admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual,
pentru anul școlar 2021-2022.
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor de
informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv
în învățământul dual, a metodologiei și a calendarului admiterii, a modului de completare a
opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat,
precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicat admiterii.
Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere,
pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită.

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul
profesional de stat

1 martie –
14 mai 2021

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2020-2021, școlarizează elevi în clasa a
VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu
elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a
oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional de stat,
cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual. Activitățile de orientare și
consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai Centrului județean de resurse și de
asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență
Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional
de stat și în învațământul dual.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
videoconferință on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ,
CJRAE, ISJ etc.).
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Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu elevii de
clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii,
a procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul
17 mai –
profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, și a modului de completare a opțiunilor din
11 iunie 2021
fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat. În județele în care
există plan de școlarizare pentru învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele
specifice privind învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace
electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).
ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în
cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul profesional de stat și/sau dual vor implica și operatori economici parteneri.
Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel
17-28 mai 2021
regional.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
videoconferință on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ,
CJRAE, ISJ etc.).
Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere
județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire
16 iunie 2021
ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repentenți, cu situația
neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică
centralizată.
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia
națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale
17 iunie 2021
absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării
acestor date în aplicația informatică centralizată.
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile
minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne;
pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile
minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare
comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual).
Eliberarea/Transcrierea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe
la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
31 mai –
Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca modelul aprobat ca anexă la fișa
4 iunie 2021
de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal (”Anexa la fișa de înscriere pentru
participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă”).
Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform prevederilor din
Anexa 4 și Anexa 6 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare.
NOTĂ:
07-14 iunie 2021 Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene
cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine
cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu
program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi
depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 16 iunie 2021.
Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
15-18 iunie 2021 conform prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la ordinul MEC nr.5457/31.08.2020, cu
modificările ulterioare.
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18 iunie 2021
18 iunie 2021
28 iunie –
2 iulie 2021
2 iulie 2021

13 iulie 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă.
Transmiterea, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listelor cu
rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin
completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au
susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la
probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la unitățile de învățământ gimnazial de
proveniență.
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format
electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe,
prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică
centralizată.
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi
Pregătirea admiterii

Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind
prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi.
02 octombrie 2020
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale
–
pentru romi.
23 aprilie 2021
NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă.
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și on-line. În
05 octombrie 2020 această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care
–
provine candidatul, în format pdf, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea
29 aprilie 2021
pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite,
potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și
părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de
apartenență la etnia romă.
Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de
apartenență la etnia romă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii
elevilor pe locurile speciale pentru romi.
29 aprilie 2021,
ora 16
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va
mai fi luată în considerare pentru nicio etapă de admitere în învățământul profesional și dual
de stat pentru anul școlar 2021-2022!
Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi.

10 mai 2021

NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere
județene/a municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin
planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale
pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează
preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute
probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe
numărul de locuri disponibile.
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Admiterea pe locurile speciale pentru romi

16-19 iulie 2021

19 iulie 2021

20 iulie 2021

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual, de stat pe
locurile speciale pentru romi de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular
transmis electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru romi la ISJ/ISMB –
comisia de admitere județeană/a municipiului București.
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și comunicarea rezultatelor
candidaților.
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în ședință publică, în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere,
conform unei proceduri stabilite de către Comisia județeană de admitere, publicată pe site-ul
inspectoratului școlar județean/ al Municipiului București și comunicate unităților de
învățământ până la data de 11 iunie 2021. Ședința publică se poate organiza on-line. Pentru
candidații care nu dispun de mijloace pentru conectarea on-line, unitățile de învățământ
gimnazial, de proveniență a candidaților, vor asigura pentru aceștia mijloacele necesare
conectării on-line.
Mediile de admitere pentru candidații romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi
în învățământul profesional și dual, de stat, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat,
aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5068/2016, cu
completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă
suplimentară de admitere.
Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele
ulterioare de admitere.
Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES
în unitățile de învățământ de masă
Pregătirea admiterii

10 mai 2021

12 aprilie18 iunie 2021

Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu
CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/ domeniu de
pregătire/calificare).
NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații cu CES se stabilesc de comisiile de admitere
județene/a municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin
planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale
pentru candidații cu CES la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează
preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute
probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe
numărul de locuri disponibile.
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind
admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES.
NOTĂ:
Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri
distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de
invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de
masă, specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După
fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/ instruire.
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Admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

16-19 iulie 2021

18-19 iulie 2021

20 iulie 2021

20 iulie 2021

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual, de stat pe locuri
distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către candidații care
solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la
unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru
candidații cu CES la ISJ/ISMB – comisia de admitere județeană/a municipiului București.
Repartizarea candidaților pe locurile speciale distinct alocate candidaților cu CES în
învățământul de masă și comunicarea rezultatelor candidaților.
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ședință publică, în
ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de
înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia județeană de admitere, publicată
pe site-ul inspectoratului școlar județean/ al Municipiului București și comunicate unităților de
învățământ până la data de 11 iunie 2021.
Ședința publică se poate organiza on-line. Pentru candidații care nu dispun de mijloace pentru
conectarea on-line, unitățile de învățământ gimnazial, de proveniență a candidaților, vor
asigura pentru aceștia mijloacele necesare conectării on-line.
NOTĂ:
Mediile de admitere pentru candidații cu CES, care candidează pe locurile speciale destinate
acestora, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și
desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului
educației naționale și cercetării științifice nr. 5068/2016, cu completările ulterioare, indiferent
dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au
fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, vor
ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la etapele
ulterioare de admitere.
Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au
fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, vor
ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la admiterea în
învățământul de masă.

Admiterea candidaților pentru învățământul special
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a
municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului
București și comunicate unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021. Procedura
poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție
15-19 iulie 2021 de opțiunile exprimate de aceștia.
NOTĂ: Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt
similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.
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Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat

5-14 iulie 2021

5-14 iulie 2021

14 iulie 2021

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cerea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și
dual de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile
generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin
tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul
profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită aceasta.
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de
limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de
înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a
VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat.
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă
informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru
calificările profesionale din oferta școlii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau
repetenție.
Pot participa al această etapă atât candidații romi – nerepartizați pe locurile speciale
destinate acestora, cât și candidații cu CES - nerepartizați pe locurile speciale destinate
acestora.
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a
listei candidaților înscriși în învățământul profesional.
La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul
candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri
disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de
admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte
necesare de identitate a candidaților, 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 candidați depășește numărul de
locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba
suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare
calificare profesională.
Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la
învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție, precum
și procedura de preselecție.
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15-16 iulie 2021 Derularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea
Pentru candidații acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează
care optează
preselecție.
pentru unitățile de
învățământ și
calificările la care
se organizează
sesiune de
preselecție
Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a
organizat sesiunea de preselecție.
Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea
privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate
15-16 iulie 2021 de învățământ și calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție în învățământul
Pentru candidații preuniversitar sau probe eliminatorii în învățământ dual până la termenul stabilit prin
care optează
calendarul admiterii în învățământul profesional, respectiv în învățământul dual.
pentru unitățile de În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul
învățământ și
locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de
calificările la care precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere și de informații detaliate privind
se organizează
organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților,
sesiune de
alte detalii organizatorice).
preselecție
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional
eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul
profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează
învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție
(respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual).
Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul
15-20 iulie 2021
profesional și dual de stat de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție.
Pentru candidații
NOTĂ:
care optează
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificările
pentru unitățile de
profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica
învățământ și
fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care lecalificările la care
au marcat în fișa de înscriere.
se organizează
În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile
sesiune de
eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat proba respectivă
preselecție
de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.
Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în
învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecție,
respectiv eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat.
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere
prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De
asemenea, se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în
15-20 iulie 2021 învățământul dual.
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau
repetenție.
Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și
care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor
pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
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20 iulie 2021

21-22 iulie 2021

22 iulie 2021

23 iulie 2021

26 iulie 2021

27-28 iulie 2021

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul profesional de stat, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de
stat.
Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere,
la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul
locurilor oferite – situație în care se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de
admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de
candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări
pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa
de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu
numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pentru fiecare calificare
profesională.
Desfășurarea probei suplimentare de admitere.
NOTĂ: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ
pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în
condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea
probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la
care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care
au organizat proba.
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. Rezolvarea contestațiilor.
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de
către unitățile de învățământ care au organizat proba suplimentară de admitere.
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul
profesional.
Transmiterea, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților
declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către
toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de
preselecție/admitere.
Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru
învățământul profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul
profesional de stat.
Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei
candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat.
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși,
respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși.
Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei
etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt
înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării
în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente
locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia de
admitere județeană/a municipiului București, a candidaților în limita locurilor disponibile la
alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.
Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați
respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în
învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în
învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
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27-28 iulie 2021

28 iulie 2021

29 iulie 2021

29 iulie 2021

30 iulie 2021

30 iulie 2021

30 iulie 2021

Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați
admiși.
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații
admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor
obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de
depunere a dosarelor de înscriere.
Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de
înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București.
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București
nu va repartiza candidați la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează
preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute
probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe
numărul de locuri disponibile.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de
învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale. Transmiterea de către comisia
de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a
situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat și în
învățământul dual din județ/ municipiul București.
Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a
situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de
înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale.
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări
profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia vor fi considerați
înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de
învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului
București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la
învățământul profesional de stat.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile
de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la
învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual din
județ/municipiul București.
Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa
a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București.
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a
de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București.
Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat

26-30 iulie 2021

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul
profesional și dual de stat pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I
de admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul dual.
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor
de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa
de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.
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30 iulie –
3 august 2021

3 august 2021

4-5 august 2021
Pentru candidații
care optează
pentru unitățile de
învățământ și
calificările la care
se organizează
sesiune de
preselecție

Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar
nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la
liceu sau învățământul profesional, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională
pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual
de stat.
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă
informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru
calificările profesionale din oferta școlii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau
repetenție.
Pot participa la această etapă atât candidații romi – nerepartizați pe locurile speciale
destinate acestora, cât și candidații cu CES – nerepartizați pe locurile speciale destinate
acestora.
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a
listei candidaților înscriși în învățământul profesional.
Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se organizează probe de
preselecție/probe eliminatorii și/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaților
înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depășirii
numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile, se vor afișa împreună cu
lista candidaților înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de
desfășurare a probelor, acte de identitate necesare a candidaților, 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 candidați depășește numărul de locuri de la
calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru
care nu se organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de
înscriere pentru aceste calificări.
În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se
organizează sesiune de preselecție însoțită de mențiunea că candidații respinși la proba de
preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru
calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție vor fi
repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere
după finalizarea etapei a II-a de admitere.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare
calificare profesională.
Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la
învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție, precum
și procedura de preselecție.
Derularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea
acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează
preselecție.
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Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a
organizat sesiunea de preselecție.
Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea
privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea
etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.
4-5 august 2021 Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional
Pentru candidații eliberează, la cerea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul
care optează
profesional și dual în vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile
pentru unitățile de libere și rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de
învățământ și
admitere județeană/a municipiului București.
calificările la care În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări
se organizează
profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica
sesiune de
fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care lepreselecție
au marcat în fișa de înscriere.
În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul
locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de
precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere și de informații detaliate privind
organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților,
alte detalii organizatorice). Rezultatele obținute la probele de preselecție nu pot fi contestate.
Derularea probei suplimentare de admitere în unitățile de învățământ la care numărul de
6-9 august 2021
candidați depășește numărul de locuri.
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care
9 august 2021
au organizat proba.

10 august 2021

11 august 2021

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. Rezolvarea contestațiilor la proba
suplimentară de admitere.
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de
către unitățile de învățământ care au organizat proba suplimentară de admitere.
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul
profesional.
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților
declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către
toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de
preselecție/admitere.
Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru
învățământul profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul
profesional de stat.
Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei
candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat.
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși,
respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși.
Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma etapei
a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt
înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva
completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii prin
comisia de admitere județeană/a municipiului București – prin repartizarea de alți candidați și,
după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.
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12-16
august 2021

17 august 2021

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați
admiși.
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații
admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor
obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de
depunere a dosarelor de înscriere.
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de
învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului
București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la
învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual.
Cu acest prilej, unitățile de învățământ, care au în ofertă calificări la care conform propriilor
proceduri de admitere se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional sau
calificări în învățământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere
în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri
disponibile, dar care – în urma consultării cu operatorii economici și cu acordul acestora –
sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și
redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București,
informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest
acord.

Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale
de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile
libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare
18 august 2021 a cazurilor speciale.
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe
locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București.
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților
care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu au
confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere.
Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor de la
nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au
19-20
constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la
august 2021
clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea
(conform
situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la
graficului afișat de
calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de
comisia de
studiu, precum și părinții/tutorii legali ai acestora.
admitere
NOTĂ:
județeană/a
Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care,
municipiului
conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea
București)
în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual probe eliminatorii sau probe de
admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi
posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu
operatorii economici.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile
de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației
finale privind candidații înscriși, pe formațiuni de studiu legal constituite.
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20 august 2021

20 august 2021

Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației
cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere,
rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere
județeană/a municipiului București.
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor,
prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

NOTĂ:
Pentru cazurile excepționale în care se înregistrează absolvenți ai clasei a VIII-a din seria curentă care nu
au fost înmatriculați nici la învățământul liceal și nici la învățământul profesional sau dual până la data de
20 august 2021 și care solicită înmatricularea în învățământul profesional sau dual de stat, în anul școlar
2021-2022, inspectoratele școlare vor soluționa solicitările acestora, pe locurile libere la învățământul
profesional sau dual, cu acordul unităților de învățământ și al operatorilor economici parteneri ai unităților
de învățământ până la data începerii anului școlar 2021-2022.
La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia
Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor și
activităților din calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022.
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Ofertă clasa a IX-a - învățământ profesional de stat
Nr. crt. Denumire unitate
1
2
3
4
5
6

COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL ECONOMIC "MARIA
TEIULEANU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "ARMAND
CĂLINESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.
NENIȚESCU" PITEȘTI

Industrie textilă şi
pielărie
Industrie textilă şi
pielărie
Mecanică
Electromecanică

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG Turism şi alimentaţie

9

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG

12
13

14

15

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi
de alimentaţie

1

24

599

Comerciant-vânzător

1

24

597

Confecţioner produse textile

1

24

620

Confecţioner produse textile

1

24

620

Mecanic auto

1

24

527

1

24

543

1

24

530

1

24

599

Comerț

8

11

Cod
calificare

Turism şi alimentaţie

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG Mecanică

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
PITEȘTI

Elevi
propuși

Calificare

7

10

Clase
propuse

Domeniu de baza

Electromecanic utilaje şi instalaţii
industriale
Operator la maşini cu comandă
numerică
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de
alimentaţie

Fabricarea
produselor din lemn

Tâmplar universal

1

24

613

Electric

Electrician exploatare centrale, staţii şi
reţele electrice

1

24

570

Mecanică

Sudor

0.5

15

511

Mecanică

Operator la maşini cu comandă
numerică

0.5

18

530

Fabricarea
produselor din lemn

Tapiţer-plăpumar-saltelar

0.5

12

614

Fabricarea
produselor din lemn

Tâmplar universal

0.5

12

613

Mecanică

Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

0.5

12

523
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16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN DOBRESCU"
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"
PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE
DIMA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE
DIMA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "DINU
BRĂTIANU" ȘTEFĂNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "I.C.
PETRESCU" STÎLPENI
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU
REBREANU" MOZĂCENI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE
IONESCU MUSCEL" DOMNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR
SLĂVESCU" RUCĂR
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO
CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO
CÂMPULUNG
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO
CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI

Fabricarea
produselor din lemn

Operator la fabricarea cherestelei

Turism şi alimentaţie

0.5

12

612

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de
alimentaţie

1

24

599

Mecanică

Tinichigiu vopsitor auto

1

24

506

Mecanică

Mecanic auto

1

24

527

Mecanică

Lăcătuş mecanic prestări servicii

0.5

12

538

Mecanică

Sudor

0.5

12

511

Mecanică

Mecanic auto

1

24

527

Mecanică

Sculer matriţer

1

24

510

Mecanică

Mecanic agricol

1

24

536

Mecanică

Mecanic auto

1

24

527

Fabricarea
produselor din lemn

Tâmplar universal

1

24

613

Mecanică

Mecanic auto

1

24

527

Mecanică

Mecanic auto

1

24

527

Mecanică

Mecanic auto

3

72

527

Mecanică

Sudor

0.5

13

511

Mecanică

Mecanic auto

1

24

527

Mecanică
Mecanică

Mecanic agricol
Mecanic auto

1
0.5

24
12

536
527
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34
35
36
37
38
39
40

LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE
MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE
MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE
MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE
MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC
TOPOLOVENI

Agricultură
Mecanică

Lucrător în agricultură ecologică

Tinichigiu vopsitor auto

1
0.5

24
12

589
506

Comerț

Comerciant-vânzător

0.5

12

597

Sculptor-intarsier

0.5

12

615

Tâmplar universal

0.5

12

613

Silvicultură

Pădurar

0.5

12

595

Industrie alimentară

Operator în prelucrarea legumelor şi
fructelor

1

24

605

34.5

838

Fabricarea
produselor din lemn
Fabricarea
produselor din lemn

TOTAL
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Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 3775/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii
în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare
__________________________________________________________________________

CALENDARUL admiterii în învățământul dual de stat
pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor,
pentru anul școlar 2021-2022
Data-limită/
Perioada

ACTIVITATEA

Pregătirea admiterii
Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de
10 mai 2021
verificare a cunoștințelor de limbă maternă.
Afișarea ofertei educaționale aprobate pentru învățământul dual, concretizată în
domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici
parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediul
unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă
educațională pentru învățământul dual.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel
județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul
informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și
corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care
10 mai 2021
aceștia sunt asociați.
Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde în secțiuni
distincte informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul
profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022.
Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare.
În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la
unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon
sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în
unitatea de învățământ.
Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând
informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de
stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2021-2022.
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului
10-14 mai 2021
ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul
profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii,
modul de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și
dual de stat).
Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre
21 mai 2021
admitere, pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și
tipărită.
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor
în învățământul dual
1 martie –
Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2020-2021, școlarizează elevi în
14 mai 2021
clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare
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și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței
muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin
învățământul profesional de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de
învățământul dual. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul
consilierilor școlari ai Centrului județean de resurse și de asistență educațională
(CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
(CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de
stat și în învățământul dual.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (email, videoconferință on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților
de învățământ, CJRAE, ISJ etc.).
Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învăţământ gimnazial, cu
elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei şi a
calendarului admiterii, a procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la
învăţământul profesional de stat, inclusiv la învăţământul dual, a modului de
17 mai-11 iunie
completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de
2021
stat. În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în mod
obligatoriu, 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 şi/sau pentru învăţământul profesional de stat
vor implica şi operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea
17-28 mai 2021
şi o secţiune dedicată ofertei educaţionale la nivel regional.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (email, videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților
de învățământ, 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
16 iunie 2021
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
17 iunie 2021
absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor
specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată.
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, 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.
NOTĂ:
31 mai – 4 iunie
Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fişa
2021
de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal ("Anexa la fişa de înscriere
pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă").
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07-14 iunie 2021

15 – 18 iunie 2021
18 iunie 2021
18 iunie 2021
28 iunie – 2 iulie
2021
2 iulie 2021

13 iulie 2021

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform
prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu
modificările ulterioare.
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice
în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de
circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de
proveniență până la data de 16 iunie 2021.
Desfăşurarea echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă conform prevederilor din Anexa 4 și 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.
Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care
candidaţii 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 maternă la unităţile de
învăţământ gimnazial absolvite.
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.

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
Pregătirea admiterii
Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru
minorităţi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru
romi.
02 octombrie 2020 – Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile
23 aprile 2021
speciale pentru romi.
NOTĂ: După fiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.

05 octombrie 202029 aprilie 2021

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romă.
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă pot fi eliberate şi online. În această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de
învăţământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică
a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine
atât organizaţiei romilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne
proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal al
elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etnia romă.
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29 aprilie 2021, ora
16

10 mai 2021

16 – 19 iulie 2021

19 iulie 2021

20 iulie 2021

Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise,
de apartenenţă la etnia romă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea
înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi.
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade
nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învăţământul
profesional şi dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022!
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi.
NOTĂ: Pentru învăţământul dual, locurile speciale pentru candidaţii romi se
stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti împreună cu
operatorii economici şi se alocă numai după acordul în scris al respectivilor
operatori, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare,
în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare.
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ
profesional la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru
învăţământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe
numărul de locuri disponibile.
Admiterea pe locurile speciale pentru romi
Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional și dual, de stat
pe locurile speciale pentru romi de către candidaţii care solicită romi acest lucru şi de
către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ
sau prin formular transmis electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru romi la
ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi și comunicarea rezultatelor
candidaților.
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în şedinţă publică în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de
înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia judeţeană de admitere,
publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și
comunicate unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021. Şedinţa publică se
poate organiza on line. Pentru candidaţii care nu dispun de mijloace pentru
conectarea on line, unităţile de învăţământ gimnazial, de provenienţă a candidaţilor,
vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării on line.
Mediile de admitere pentru candidaţii romi care candidează pe locurile speciale
pentru romi în învăţământul profesional și dual, de stat se calculează conform art. 12
alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului
naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3.556/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Pot fi repartizaţi candidaţi romi la clasele de învăţământ dual la care, conform
procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile numai după primirea acordului
scris din partea operatorului economic implicat în formaţiunea de dual respectivă de
alocare a locurilor suplimentare pentru romi peste numărul de locuri solicitate iniţial
de operatorul economic respectiv pentru şcolarizarea în învăţământul dual.
Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapele
ulterioare de admitere.
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Admiterea candidaţilor pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de
masă
Pregătirea admiterii
Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de
CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului.
NOTĂ:
Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document acceptat,
conform prevederilor art. 3 lit. m) din Metodologia privind organizarea serviciilor de
8 februarie 2021
sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale
integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.574/2011, cu modificările ulterioare, pentru
admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ
de masă.
Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a certificatului de
orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa
8 februarie 2021
unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia 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/profil/
specializare/domeniu de pregătire/calificare).
NOTĂ:
Pentru învăţământul dual, locurile speciale pentru candidaţii cu CES se stabilesc de
comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti împreună cu operatorii
economici şi se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori ca locuri
10 mai 2021
alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2
locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare. Nu se alocă locuri speciale pentru
candidaţii cu CES la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se
organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la
care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de
admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri
disponibile.
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii
diriginţi, privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES NOTĂ:
Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe
12 aprilie - 18 iunie locuri distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa în
2021
calitate de invitaţi reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, profesional şi
profesional dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum şi alţi
factori reprezentativi. După fiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de
informare/instruire.
Admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă
Completarea opţiunilor în fișa de înscriere în învăţământul profesional și dual, de stat
pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de
către candidaţii care solicită acest lucru şi de către părinţii acestora, asistaţi de
16-19 iulie 2021
diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis
electronic.
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate
18 -19 iulie 2021
pentru candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti.
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Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în
învăţământul de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor.
NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţii cu CES se face în şedinţă
publică, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor
completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia
judeţeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al
Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data 11 iunie
2021.
Şedinţa publică se poate organiza on line. Pentru candidaţii care nu dispun de
mijloace pentru conectarea on line, unităţile de învăţământ gimnazial, de provenienţă
a candidaţilor, vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării on line.
NOTĂ:
Mediile de admitere pentru candidaţii cu CES care candidează pe locurile special
destinate acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia20 iulie 2021
cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări
profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
Pot fi repartizaţi candidaţi cu CES la clasele de învăţământ dual la care, conform
procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile numai după primirea acordului
scris din partea operatorului economic implicat în formaţiunea de dual respectivă de
alocare a locurilor suplimentare pentru candidaţi cu CES peste numărul de locuri
acordate prin planul de şcolarizare în învăţământul dual.
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, vor ridica fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual pentru
participarea la etapele ulterioare admitere.
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar
județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la
data de 11 iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de
15-19 iulie 2021
repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.
NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional
special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal
special, incluse în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul liceal de stat.
Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul dual
Etapa I de admitere în învăţământul dual
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicită înscrierea în
învăţământul dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu
informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile
5-14 iulie 2021
generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a
VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în
învăţământul profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în
învăţământul dual.
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5-14 iulie 2021

14 iulie 2021

15-16 iulie 2021
Pentru candidaţii
care optează pentru
unităţile de
învăţământ şi
calificările la care se
organizează probe
eliminatorii
15-16 iulie 2021
Pentru candidaţii
care optează pentru
unităţile de
învăţământ şi
calificările la care se
organizează probe
eliminatorii

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu
rezultatul la proba/probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. 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 profesional 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 profesionale din oferta şcolii.
NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de
corigenţă sau repetenţie.
Pot participa la această etapă atât candidaţii romi - nerepartizaţi pe locurile speciale
destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale
destinate acestora.
Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a
listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual
În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai
mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis
susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe
numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea
probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de
desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii
organizatorice). Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate
calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte
numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în
situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei
cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru
fiecare calificare profesională.
Derularea probelor eliminatorii, în unităţile de învăţământ în care s-a decis
organizarea acestora, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de
învăţământ care organizează probe eliminatorii.

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ care a
organizat probe eliminatorii. Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul
admiterii în învăţământul dual se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu
precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de
admitere, la o altă unitate de învăţământ care organizează învăţământ dual la care nu
s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul profesional la unităţile de
învăţământ şi calificările la care nu s- au organizat probe de preselecţie, până la
termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv în

87

învăţământul profesional.
În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este mai
mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care
s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi admişi
în urma probelor eliminatorii, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea
probelor de admitere (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 probele eliminatorii, fişele de
înscriere la învăţământul profesional şi dual de stat 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. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
Ridicarea, de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii, a fişelor de înscriere la
învăţământul profesional şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat
probele NOTĂ: În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv
15-20 iulie 2021
pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe
Pentru candidaţii
eliminatorii, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru
care optează pentru
celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii
unităţile de
vor fi informaţi că, în cazul în care numărul candidaţilor care se vor înscrie la
învăţământ şi
calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai mare decât
calificările la care se
numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere.
organizează probe
În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la probele
eliminatorii
eliminatorii, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au
susţinut şi promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obţinute la aceste
probe.
Înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ care
şcolarizează în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au
organizat probe eliminatorii în învăţământul dual sau, respectiv, de preselecţie în
învăţământul profesional, 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.
15-20 iulie 2021
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă
sau repetenţie.
Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat probe
eliminatorii 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 din învăţământul dual pentru care optează.
Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul dual.
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere la
unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât
20 iulie 2021
numărul locurilor oferite, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de
admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile
- situaţie în care se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate
calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte
numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în
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2-22 iulie 2021

22 iulie 2021

23 iulie 2021

26 iulie 2021

27-28 iulie 2021

27-28 iulie 2021

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, inclusiv dual, pentru
fiecare calificare profesională.
Desfăşurarea probelor de admitere.
NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi
pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscrişi este mai mare
decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe
de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri
disponibile în condiţiile mai sus menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu
privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la
calificarea/calificările respectivă(e).
Afişarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual, de către unităţile de
învăţământ care au organizat aceste probe.
Depunerea contestaţiilor la probele de admitere. Rezultatele obţinute la probele
eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate.
Rezolvarea contestaţiilor.
Afişarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, de către
unităţile de învăţământ care le-au organizat.
Calcularea, de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ, a mediilor
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în
învăţământul dual.
Transmiterea, utilizând aplicaţia informatică centralizată, la comisia de admitere
judeţeană/ a municipiului Bucureşti a candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi
la admiterea în învăţământul dual de către toate unităţile de învăţământ, indiferent
daca au desfăşurat sau nu probe de admitere.
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a
candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de
stat.
Afişarea de către unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual a listei
candidaţilor admişi şi a celor respinşi.
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii
admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.
Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma
primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii
formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi
înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului
de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în
care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea
efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia judeţeană/ a
municipiului Bucureşti de admitere, a candidaţilor în limita locurilor disponibile la
alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să
participe.
Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat de către
candidaţii declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în
învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de
admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual sau în etapa a II-a de
admitere în liceu.
Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost
declaraţi admişi.
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28 iulie 2021

29 iulie 2021

29 iulie 2021

30 iulie 2021

30 iulie 2021

30 iulie 2021

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 la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere, de către
unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, a
situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a
candidaţilor admişi în această etapă de admitere.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti.
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru care s-au
organizat probe eliminatorii şi/sau de admitere.
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 II-a
de admitere la învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual din
judeţ/municipiul Bucureşti.
Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual şi în învăţământul profesional,
după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor
speciale.
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru
etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul
Bucureşti.
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probă.
eliminatorie, 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 şi, în mod distinct,
în învăţământul dual.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la
toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a
de admitere la învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din
învăţământul dual din judeţ/municipiul Bucureşti.
Afişarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere
pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din
judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual.
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru
etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul
Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual.
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26 - 30 iulie 2021

30 iulie – 3 august
2021

3 august 2021

4 – 5 august2021
Pentru candidaţii
care optează pentru
unităţile de
învăţământ şi

Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual
Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru
învăţământ profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s- au eliberat fişe
de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în
învăţământul dual.
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă NOTĂ:
Se va elibera o singură fişă de înscriere.
Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au
participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi- au depus
dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ
care au ofertă educaţională învăţământ profesional de stat şi/sau învăţământ dual, 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 candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă
sau repetenţie.
Pot participa la această etapă atât candidaţii romi - nerepartizaţi pe locurile speciale
destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale
destinate acestora.
Afişarea, la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă
pentru învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual.
Pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii
şi/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaţilor înscrişi, precum şi pentru
cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depăşirii
numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile se vor afişa,
împreună cu lista candidaţilor înscrişi, informaţiile privind derularea acestor probe
(data, ora, locul de desfăşurare a 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.
În situaţia locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situaţia locurilor libere
la care se organizează probe eliminatorii însoţită de menţiunea că candidaţii respinşi
la proba de preselecţie în etapa a II-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 II-a de admitere.
Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi
înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională.
Derularea probelor eliminatorii, în unităţile de învăţământ în care s-a decis
organizarea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de
învăţământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările respective din
învăţământul dual.
Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învăţământ care a
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calificările la care se organizat probele eliminatorii pentru calificările respective.
organizează probe Rezultatele probelor eliminatorii se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu
eliminatorii
precizarea privind posibilitatea candidaţilor respinşi de a fi repartizaţi pe locurile
libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul
profesional şi dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii,
fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual de stat în vederea participării la
etapa de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale,
după etapa a II-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 probe.
eliminatorii, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru
celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere.
NOTĂ:
Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
6 – 9 august 2021
Derularea probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi
Pentru candidaţii
depăşeşte numărul de locuri sau în cazul în este prevăzută organizarea acestora
care optează pentru indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, conform
unităţile de
graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe
învăţământ şi
suplimentare.
calificările la care se
organizează probe
de admitere şi probe
suplimentare de
admitere
Afişarea rezultatelor la probele de admitere şi la probele suplimentare de admitere de
9 august 2021
către unităţile de învăţământ.
Depunerea contestaţiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitere
Rezolvarea contestaţiilor.
Afişarea rezultatelor în urma rezolvării contestaţiilor, de către unităţile de învăţământ
care au organizat proba de admitere sau proba suplimentară de admitere.
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de
10 august 2021
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
profesional de stat şi în învăţământul dual, de către toate unităţile de învăţământ,
indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba eliminatorie/admitere.
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului, a listei candidaţilor
declaraţi admişi în învăţământul dual.
Afişarea de către unităţile de învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor
respinşi la învăţământul dual.
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii
11 august 2021
admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.
Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în
urma 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 numărului de locuri minim necesar pentru
constituirea formaţiunilor de studii prin comisia de admitere judeţeană/a
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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
12 – 16 august 2021 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.
Cu acest prilej, unităţile de învăţământ care au în ofertă calificări la care conform
propriilor proceduri de admitere se organizează sesiune de preselecţie în
17 august 2021
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 operatori 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 judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord.
Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe pagina
de internet a ISJ, a listei cu locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi
18 august 2021
redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale Afişarea graficului,
pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile
libere şi de rezolvare a cazurilor speciale.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti.
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 judeţeană a situaţiilor de la nivelul unităţilor de
învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în
19-20 august 2021 limitele legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la
(conform graficului clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale.
afişat de comisia de Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au
admitere
fost admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a
judeţeană/a
formaţiunilor de studiu.
municipiului
NOTĂ: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările
Bucureşti)
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 operatori economici.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti către
unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional
de stat a situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal
constituite.
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20 august 2021

20 august 2021

Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, a candidaţilor
înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional şi
învăţământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor
speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti.
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
20 august 2021 şi care solicită înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de stat, în anul şcolar
2021-2022, inspectoratele şcolare vor soluţiona solicitările acestora, pe locurile libere la învăţământul
profesional sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici parteneri ai unităţilor
de învăţământ până la data începerii anului şcolar 2021- 2022.
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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Ofertă clasa a IX-a - învățământ dual
Nr.
crt.

Denumire unitate

Domeniu de baza

1

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI

2

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI

Electronică
automatizări
Mecanică

3

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI

Mecanică

4
5
6

LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE
MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE
MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE
MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE
MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE
MAȘINI MIOVENI
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE
MAȘINI MIOVENI

Mecanică
Mecanică
Mecanică

7
8
9
10
11
12

Calificare
Electronist aparate şi
echipamente

Operator sonde
Operator la maşini cu comandă
numerică

Rectificator
Strungar

Mecanică
Electromecanică
Mecanică
Mecanică

Frezor - rabotor - mortezor
Operator la maşini cu comandă
numerică
Electromecanic utilaje şi
instalaţii industriale
Mecanic echipamente hidraulice
şi pneumatice
Operator la maşini cu comandă
numerică

Mecanică

Sculer matriţer

Mecanică

Sudor

TOTAL

95

Clase
propuse

Elevi
propuși

Cod
calificare

0.5
1

15
28

551
532

0.5
0.34
0.33
0.33

10
10
10
10

530
509
507
508

0.5

5

530

0.5

22

543

0.5

20

537

0.5

5

530

1

30

510

0.5
6.5

15
180

511

96
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MODEL FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PROFESIONAL ȘI DUAL, DE STAT, PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI SAU PE
LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAȚILOR CU CES ÎN UNITĂȚILE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ
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IMPORTANT:
 În situația în care părinții elevilor doresc înscrierea la unități școlare din alte județe, aceștia își vor lua informațiile referitoare la
înscriere direct de la inspectoratele școlare ale județelor respective, unde se și înscriu.
 Centrul de înscriere pentru candidații care provin din alte județe, funcționează la Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Pitești, B-dul
Eroilor nr. 4-6, Telefon: 0248 218 319, Fax: 0248 219 743.

 Candidații sunt invitați să opteze pentru un număr cât mai mare de licee și specializări.
 În perioada admiterii, părinții elevilor vor fi prezenți în localitate pentru a urmări etapele procesului de admitere.
 În perioada 25 - 28 iulie 2021 absolvenții depun/transmit, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere.
 Înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afișat de
unitatea de învățământ.
 Candidații care, în perioada menționată, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt
declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor
fi repartizați de comisia de admitere județeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.
 Pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon
sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării
accesului în unitatea de învățământ.
 INFORMAŢII SUPLIMENTARE GĂSIŢI PE INTERNET LA ADRESELE : www.edu.ro și www.isjarges.ro.
 BROŞURA ARE UN NUMĂR DE 100 PAGINI ŞI SE DISTRIBUIE GRATUIT ELEVILOR.

VĂ DORIM MULT SUCCES !

100

