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SLATINA
2021

Lista unităţilor de învăţământ liceal de stat din judeţul Olt

Denumire unitate şcolară

Adresă

Telefon* e-mail

COLEGIUL NAŢIONAL „RADU GRECEANU”
SLATINA STR. N. BALCESCU NR 8
SLATINA
COLEGIUL NAŢIONAL „ION MINULESCU" SLATINA SLATINA STR. BASARABILOR NR 33

434710

C.N.R.G.2014@gmail.com

414171

LICEUL TEORETIC „N.TITULESCU" SLATINA
LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I” SLATINA
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXE MARIN" SLATINA
LICEUL TEHNOLOGIC „P.S.AURELIAN" SLATINA
LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA
LICEUL TEORETIC „PETRE PANDREA” BALS

437444
431562
436210
432507
431446
435182
450162

colegiulionminulescu@yahoo.
com
cnv_ntitulescu@yahoo.com
<cnacarol@yahoo.com
<gscm3slatina@yahoo.com>
<cepsaurelian@yahoo.com>
colegiu@metalurgicslatina.ro
lps.slatina@yahoo.com>
<secretariat@ltpetrepandrea.ro
>
gsicmb@yahoo.com

SLATINA ALEEA ROZELOR NR 5
SLATINA STR. STREHARETI NR 150
SLATINA STR. CIREASOV NR 10
SLATINA STR. PRIMAVERII NR 5
SLATINA STR. EC.TEODOROIU NR 8A
SLATINA STR. TOAMNEI NR 12
BALS STR. N.BALCESCU NR. 25

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BALS
BALS STR N.BALCESCU NR 213
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU” BALS BALS STR N.BALCESCU NR 47

451287
451064

ctnicolaebalcescu@gmail.com

LICEUL TEORETIC „IONITA ASAN" CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU"
CARACAL
LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL" CARACAL

CARACAL STR. N.TITULESCU NR 39
515260
CARACAL STR. V. ALECSANDRI NR 104 513374
CARACAL STR. PLEVNEI NR 13

512206

LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB”
CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU”
CARACAL
LICEUL TEORETIC „A.I.CUZA" CORABIA
LICEUL TEHNOLOGIC "DANUBIUS" CORABIA
LICEUL TEORETIC „T.VLADIMIRESCU"
DRAGANESTI-OLT
LICEUL TEHNOLOGIC DRAGANESTI-OLT

CARACAL STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR
4
CARACAL STR. V.ALECSANDRI NR.11

514381

cniasan2004@yahoo.com
<colegiulagricolcaracal@yaho
o.com>
liceulmihaiviteazulcaracal@ya
hoo.com
ltmateibasarab@yahoo.com

511697

grupfilipescu@yahoo.com

CORABIA STR. 1 MAI NR 5
CORABIA STR BUCURESTI NR 29
DRAGANESTI-OLT STR N.TITULESCU
NR 129
DRAGANESTI-OLT STR N.TITULESCU
NR 308
SCORNICESTI STR POMPIERILOR NR 17

561151
560744
465262

cuzacorabia@gmail.com
ctdcorabia@gmail.com
liceudraganesti@yahoo.com

466227

sam_draganesti_olt@yahoo.co
m
gsa_scornicesti@yahoo.com

LICEUL TEHNOLOGIC„CONSTANTIN
BRANCOVEANU” SCORNICESTI
LICEUL TEORETIC „ION GH. ROSCA” OSICA DE SUS COMUNA OSICA DE SUS

460033

LICEUL „ŞTEFAN DIACONESCU” POTCOAVA
LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIRESTI
LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU
LICEUL TEHNOLOGIC VALENI
LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA
LICEUL TEHNOLOGIC “TĂNASE CONSTANTIN”
IZVOARELE
LICEUL TEHNOLOGIC „ION POPESCU CILIENI”
CILIENI
LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI
SCOALA PROFESIONALASPECIALA BALS

POTCOAVA
COMUNA VITOMIRESTI
COMUNA IANCU JIANU
COMUNA VALENI
COMUNA CRÂMPOIA
COMUNA IZVOARELE

462057
469310
456003
487717
485238
486194

COMUNA CILIENI

534008

liceul_osica_de_sus@yahoo.c
om
lic_potc@yahoo.com
liceulvitomiresti@yahoo.com
licjianu@yahoo.com
licvaleni@yahoo.com
scoalacrimpoia@yahoo.com
liceultehnologicizvoarele@yah
oo.ro
<ltcilieni@yahoo.ro

COMUNA TUFENI
BALS STR N.BALCESCU NR 211B

483370
452808

samtufeniolt@yahoo.com
spsbalsolt@yahoo.ro

412240

*Prefixul pentru telefon si fax este 0249
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.

Centrul special de înscriere pentru elevii care au absolvit clasa a VIII-a în alt judeţeste organizat la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
(Str. Ec.Teodoroiu nr. 8B – lângă Liceul Tehnologic Metalurgic, tel. 0249-410928)
În perioada desfăşurării Admiterii 2021 în licee, vă sfătuim să apelaţi cu încredere la paginile oficiale web ale Ministerului
Educaţiei, http://www.edu.ro/index.php/articles/c307, ale portalului MEC-Admitere 2021, http://admitere.edu.ro/2021,şi ale site-ului
Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, http:/www.isjolt.rounde veţi găsi întreaga Metodologie şi toate datele necesare unei orientări cât
mai corecte.
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(Anexa nr. 1 la ordinul MEC nr. 5.457/31.08.2020 cu modificările ulterioare)

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

EVENIMENTUL
A. Pregătirea admiterii

10 mai 2021

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,
concretizatăîn profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru
învățământulliceal,filiera tehnologică.
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere,
profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare.

10 mai 2021

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial
șila nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a
VIIIa, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România
(SIIIR),prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind
elevii șiformațiunile 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.

10 - 14 mai 2021

21 mai 2021

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
graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către
absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și
a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar
2021-2022, precum și o adresă de e-mail și unui număr de telefon
dedicate admiterii.
Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor de
admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

17 mai – 11 iunie 2021

Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea
procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la
unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare
(telefon,e-mail, videoconferință on-line etc.)

16 iunie 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 VIII-a,
precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau
exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică
centralizată

17 iunie 2021

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 VIII-a, prin
confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în
aplicația informatică centralizată

13 iulie 2021

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, Comisis 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.

14 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.

15 iulie 2021

Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a
absolvenților clasei a VIII-a
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

B. Probele de aptitudini

07 – 14 iunie 2021

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de
învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare
șiși 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
prevederilordin Anexa nr. 3

de

aptitudini,

conform

15 – 18 iunie 2021

Notă: Pentru admiterea în colegiile militare naționale, perioada în car se
susține proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatur
română și Matematică este stabilită conform reglementărilor proprii
Ministerului Apărării Naționale.

18 iunie 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

18 iunie 2021

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.

22 iunie 2021

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
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

15 iulie 2021

EVENIMENTUL

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.
C. 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 ordin.
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.

15-18 iunie 2021

Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la
ordin.

18 iunie 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă

18 iunie 2021

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
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

28 iunie- 2 iulie 2021

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 rromi

02 octombrie 2020-23
aprilie 2021

Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari
pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile
speciale pentru rromi.
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe
locurile speciale pentru rromi.
NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă.

05

octombrie

2020

29 aprilie 2021

29 aprilie 2021, ora 16

NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă 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 rromilor, 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 rromă.
Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a
recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de
învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile
speciale pentru rromi.
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!
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

10 mai 2021

16-19 iulie 2021

EVENIMENTUL

Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/fiecare
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 rromi 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!

20 iulie 2021

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea
rezultatelor candidaților.
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi 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 sit-ul inspectoratului școlar județean/al
Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la
data 11 iunie 2021.
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, 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
statpentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare
care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 20212022.

E. Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de
învățământ de masă

10 mai 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).
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL
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.

12 aprilie –

18 iunie 2021

16 – 19 iulie 2021

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!

20 iulie 2021

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
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

15-19 iulie 2021

EVENIMENTUL

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

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 claseia VIIIa 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
16 – 22 iulie 2021
procedurii stabilite de Comisia națională de admitere NOTĂ: Candidații
nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și 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
16 – 22 iulie
2021

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică
centralizată) a datelor din fișele de înscriere

16 – 22 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

22 iulie 2021

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
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA
22 iulie 2021

23 iulie 2021

23 iulie 2021

24 iulie 2021

24 iulie 2021

EVENIMENTUL

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 informaticăcentralizată
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
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

25 - 28 iulie 2021 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidațiiau fost
repartizați
29 iulie 2021

Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației 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

29 iulie 2021

29 iulie 2021

30 iulie 2021

Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților
rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a 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 candidaților pe
locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate
candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor deverificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

2 august 2021

EVENIMENTUL
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor
contestații

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost
repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-audepus
dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu auparticipat
29 iulie – 5 august sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă deadmitere, dar,
2021
din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat Notă: Completarea
opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sauprin formular transmis
electronic
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate
pentru candidații cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ
29 iulie - 4 august Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin
2021
formular transmis electronic
Repartizarea candidaților rromi și a candidaților cu CES pe locurile special
alocate acestora
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 limbămaternă
4 - 5 august 2021 Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi 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
centralizată) a datelor din fișele de înscriere
2021

Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de
29 iulie - 5 august calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și
listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând
2021
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
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DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL
Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidațilordin 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

6 august 2021

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupateîn
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

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

7 august 2021

9 – 11 august 2021

Rezolvarea de către Comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a
situațiilor speciale apărute după etapele de repartizare computerizată

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 douăetape 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
9 – 13 august 2021 absolvenților clasei a VIII-a 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 siteul 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
13

DATA LIMITĂ/
PERIOADA
26 - 30 iulie 2021

EVENIMENTUL
Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților dinseriile
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor
anului școlar 2021 - 2022

Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani
5 – 7 august 2021 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.
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prezentările succesive la examenul de evaluare naţională, Media de
admitere se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5.”

Opţiuni pentru clase cu predare bilingvă
Pentru clasele cu predare bilingvă, CODUL opţiunii
completat în fişă este valid numai pentru candidaţii care au obţinut
cel puţin nota 6 la proba de verificare a cunoştinţelor la limba
modernă respectivă, pentru ceilalti candidati, înscrierea codului nu
va fi luata în considerare la repartizarea computerizată.

Conform art.5(2), „În cazul în care doi candidaţi au medii de
admitere egale, ei vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
a)nota obţinută laEvaluarea Naţională din clasa a VIII-a
b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
c) notaobţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul
Evaluării Naţionale ;
d) notaobţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării
Naţionale ;”
Media de admiterepentru absolvenţii din promoţia 2021

Candidaţii care optează pentru clasele cu predare bilingvă
vor participa la repartizarea computerizată şi vor putea completa
opţiuni la toate specializările corespunzătoare limbilor moderne la
care au susţinut probe de verificare şi au obţinut cel puţin nota 6, pe
baza fişei anexă care este depusă la secretariatul şcolii de

MA = 0,2 X ABS + 0,8 X EN*
unde:
MA=media de admitere
ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN=media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii
clasei a VIII-a.
*)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 limba și literatura maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții
legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului
prevăzut la anexa nr.5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentantul 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 sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților
naționale.

7-14 iunie 2021- Înscrierea candidaților pentru probele de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea
rezultatelor obținute laexamene cu recunoaștere internațională
pentru certificarea competențelorlingvistice 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
limbimoderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise
la unitatea de învățământ deproveniență până la data de 16 iunie
2021.
15 – 18 iunie 2021- Desfășurarea probelor de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.



provenienţă, pentru a fi anexată la fişa de înscriere.
Licee cu clase care au predare in sistem bilingv
Nr.
crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opţiuni prima
opţiune validă la care există locuri libere.
Ordinea opţiunilor de pe fişă este prin urmare semnificativă, prima
opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni.
Exemplu: se verifică prima opţiune a candidatului curent; în cazul în
care opţiunea este validă şi mai există locuri la această opţiune, este
considerat admis la această opţiune şi se trece la următorul candidat;
altfel se verifică a doua opţiune de pe fişă, etc.
Observaţie: O opţiune este invalidă dacă: codul opţiunii alese de
candidat nu există sau opţiunea aleasă necesită dată proba la limba
modernă (cazul claselor cu predare bilingvă) şi candidatul nu a
susţinut-o.Nu se trece o opţiune de 2 ori.
3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opţiunile
exprimate pe fişă, el rămâne nerepartizat în prima etapă de admitere
şi va trebui să participe la a doua etapă de admitere, oganizată numai
pe locurile rămase libere din prima etapă, la liceu.
Situaţia poate apărea şi în cazul în care candidatul nu a exprimat
suficiente opţiuni, opţiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui
de alţi candidaţi care au medii mai mari.
Se recomandă prin urmare completarea fişei cu un număr
suficient de opţiuni pentru ca această situaţie să nu apară.
Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toţi candidaţii
să fie repartizaţi, dacă îşi exprimă opţiuni suficiente şi realiste !

Limba modernă

1.

Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina

Engleză (EN)

2.

Liceul Teoretic „M. Viteazul” Caracal

Engleză (EN)

3.

Liceul Teoretic „Ioniţă Asan” Caracal

Engleză (EN)

Admiterea la clase cu profil artistic,
sportiv, pedagogic, teologic şi militar
07-14 iunie înscrierea pentru probele de aptitudini
Organizarea probelor de aptitudini se desfăşoară înIetapă de
admiterein perioada 15-18 iunie 2021, în aII-a etapă de
admitere în 30 iulie2021,încazul în care rămân locuri libere.
În judeţul Olt se organizează probe de aptitudini în următoarele
centre:
Nr.
crt.
1.
2.

Observaţie – toate mediile se calculează cu 2 zecimale fără
rotunjire

Denumirea unităţii de învăţământ
Liceul Teoretic „N. Titulescu” Slatina

Liceul cu Program Sportiv Slatina

Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini
seînscriu,imediat ce s-au dat rezultatele finale în liceele
vocaţionale unde sunt admişi.

Completarea fişelor de înscriere
În vederea completării fişei de înscriere vă rugăm să aveţi în
vedere următoarele:

ALGORITMUL DE REPARTIZARE
şi modalităţi de departajare

1. Informaţii generale:
 Formularele se completează cu majuscule
 A nu se depăşi căsuţele alocate
 Completaţi cu atenţie

1. Repartizarea computerizată se face ordonând candidaţii în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere pe judeţul respectiv şi
încercându-se plasarea fiecărui candidat,strict în această ordine, la
una din opţiunile exprimate de candidatul respectiv.

2. Verificările necesare:

Art.4(12)”.Pentru absolvenţii gimnaziului din seriile anterioare, care
au susţinut de mai multe ori examenul de capacitate/testare naţională,
se ia în calculul mediei de admitere, cea mai mare medie din
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(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2021, indiferent de
vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare, care nu împlinesc 18
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 - 2022, se
înscriu în învăţământul liceal la cursuri de zi sau învăţământul
profesional.
(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare,
care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar,
se înscriu în învăţământul licealdoar la cursuri serale sau cu
frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.”
„Art.30.(1)Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ.Înscrierea candidaţilor pentru
admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada
prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au
absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare).
Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la
centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi,
în perioada prevăzută de grafic.”

Verificaţicorectitudinea notelor, calculul mediilor (atenţie, se
calculează prin trunchiere, nu rotunjire ! şi a codurilor aferente
liceelor pentru care aţi optat.
Părintele este obligat să verifice corespondenţa dintre fişa
originală şi fişa de control tipărită de sistem . Vă recomandăm
ca, după completarea opţiunilor pe fişa de înscriere originală, să
o transcrieţi cu mare atenţie pe fişa model din această broşură.
La afişarea listelor de candidaţi pentru licee, (înainte de
repartizare) verificaţi corectitudinea informaţiilor.

ATENŢIE!!
MEDIILE SE CALCULEAZĂ PRIN TRUNCHIERE, ŞI NU
PRIN ROTUNJIRE: Ex: nota 7.757 = nota 7.75
3. Mod de completare:







Asiguraţi-vă că aţi completat un număr suficient de opţiuni.
Atenţie la prioritatea opţiunilor! Prima opţiune scrisă este şi
prima luată în considerare. Numărul de ordine al opţiunilor este
esenţial în algoritmul repartizării.
Pe fişănu trebuie să existe coduri duble(al doilea se anulează
automat).
Un candidat nu poate opta pentru o specializare bilingvă, decât
dacă a susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor
de limbă modernă din cadrul specializării.
În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaților se face pe
domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si în
funcție de opțiuni.

Depunerea dosarelor de înscriere la învăţământul de zi
Art.53 din Metodologie prevede: „(1) În perioada 25-28 iulie
2021,absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost
declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând următoarele
acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de
naştere,în copie ;
c) adeverinţă cu notele şi media generalăobţinute la
Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu
calculul mediei generale);
e) fişa medicală.”
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin.(1), NU
îşi depun dosarele deînscriere, se consideră retraşi, iar
locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vorfi
utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către
comisia judeţeană.

4. Sfaturi pentru completarea fişelor:
 Completaţi opţiunile ţinând cont de media dvs., de şansele reale
de a fi admis la un anumit liceu, şi nu în ultimul rând de
preferinţe.
 De exemplu, puteţi completa primele 5 opţiuni cu liceele la care
media de admitere în anii anteriori a fost superioară mediei dvs.,
următoarele 20 de opţiuni cu licee la care aveţi şanse reale de
admitere, şi restul opţiunilor cu liceele rămase.
5. Observaţie: Câmpul Nr.înreg., care se găseşte în partea dreaptă sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care
îl va primi fişa de înscriere din partea şcolii de provenienţă.

Repartizarea candidaţilor rromi și a
candidaților cu CES

6. Exemplu de completare a opţiunilor(conf. Art.41 din Metodologie):
1)„Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematicăinformatică, liceu -cursuri de zi, din Colegiul National „Radu
Greceanu”, care are în broşură codul 106, atunci elevul va completa
poziţia 1 din fişă astfel:
1 0 6

20 iulie 2021. Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru
rromi și a 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. Pentru locurile speciale
pentru rromi și candidații cu CES sunt alocate câte un loc la
fiecare clasă din planul de școlarizare pentru anul școlar 20212022, atât la învățământul liceal cât și învățământul profesional .

2)Dacă a doua opţiune este pentru Colegiul National „Ion
Minulescu”, specializarea filologie - cursuri de zi, care are în broşură
codul 101, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel:
1 0 1

Dispoziţii generale pentru secretariatele şcolilor

3)Celelalte opţiuni pentru licee se completează în acelaşi mod,
înordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului
alocat fiecărei opţiuni.

Art.21. (1)Secretariatele şcolilor generale completează cu datele
personale si elibereazăanexele fişelor de înscriere ale elevilor care
doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă, în perioada 7-14 iunie 2021.
Aceste fişe anexă vor însoţi fişa de înscriere computerizată.
(2) Anexele fişelor/fișa de înscrierea acestor candidaţi va fi
înmânata candidatului/părinţilor, care semnează de primire în
registrul şcolii (inclusiv a celor care pleacă în alte judeţe), prin
consemnarea în clar a naturii documentului eliberat „anexă la fișa
de înscriere pentru admitere” si motivul eliberarii ”participare la
probe de…” sau „înscriere în județul….” .
Conform art.48. până în data de 22 iulie 2021, se transmite listat şi
pe suport electronic comisiei judeţene de admitere tabelul cu
numele şi prenumele elevilor din şcoală, care NU participă la
admiterea computerizată, împreuna cu fişele de înscriere originale
şi baza de date, (în formatul prezentat mai jos):

IMPORTANT
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.

Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a
Art.3 din Metodologie prevede: „(1) Conform legii, învăţământul
obligatoriu este învăţământ de zi….
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Nume
Cod
Initiala Prenume
candinumeric
tatălui candidat
dat
personal

Şcoala
de
provenienţă

Motivul(plecat
Media de în alt judet,
admitere admis la lic. voc.
refuz )

Nr.
crt.

Mediaad
mitere
calc. in
urma
probelor

Jud. Media
de
de
prove- adminienţă tere

Specializarea

Art.53. (4) Unităţile de învăţământ liceal transmit comisiei

judeţene de admitere, până la data de29 iulie 2021, situaţia
locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi
repartizaţi în sesiunea de admitere.
Art.54. (1) În perioada 9-11 august 2021, comisia de admitere
judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute după etapele de
repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de
elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire
pe locuri rămase libere etc. prin respectarea, în toate cazurile, a
criteriului referitor la media de admitere.
Cod
numeric
Initiala
Nume
Prenume
tatălui
personal
CNP

Şcoala
de
provenienţă/
judeţ

Media Speciade admi- lizare/
tere
Domeniu

COD
specializare

Înscrierea candidaţilor pentru învăţământul special
„Art.57.(1)Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din
unităţile de învăţământul special se organizează de către comisia
judeţeană de admitere, în perioada 15-19 iulie 2021”.
(2) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut
Evaluarea Naţională, şi care solicită repartizarea în învăţământul de
masă printr-o cerere depusă la comisia de admitere judeteană, sunt
repartizati, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a
gimnaziului.
Inscrierea şi repartizarea candidaţilor se organizează în judeţul
Olt la Şcoala Profesionala Speciala Balş,pe baza prezentării de
documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă.

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021 -2022

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI
Filiera teoretică şi tehnologică
(repartizare computerizată)
Nr.
crt.

Denumirea unităţii de învăţământ,
filiera, profilul/domeniu–specializ.

Nr.
locuri

Ultima
medie de
intrare
2019

Ultima
medie de
intrare
2019

COD
opţiune

103
101

111

132

131

135
133

138

171
172
170
173

140
141

9

COD
opţiune

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” BALŞ

1 Liceul Teoretic "NicolaeTitulescu" SLATINA
filiera teoretică - profil real
matematică informatică
26
8.03
168
filiera teoretică - profil umanist
filologie
52
8.11
167
2 Colegiul Naţional "Radu Greceanu" SLATINA
filiera teoretică - profil real
matematică-informatică
78
8.48
ştiinţe ale naturii
26
8.78
filologie bilingvengleză
26
7.77
filologie
26
8.42
3 Colegiul Naţional "Ion Minulescu" SLATINA
filiera teoretică - profil real
matematică-informatică
78
9.13

Nr.
locuri

ştiinţe ale naturii
26
7.71
filiera teoretică - profil umanist
filologie
52
8.84
4 Liceul Tehnologic "Alexe Marin" SLATINA
filiera tehnologică - profil tehnic
domeniul-electric
5.48
Tehnician electrician
24
electronist auto
5 Liceul Tehnologic "P.S.Aurelian" SLATINA
filiera tehnologică - profil servicii
domeniul -economic
24
7.55
tehnician în activităţi economice
tehnician în administraţie
24
domeniul -comerţ
7.02
Tehnician în achiziții și
24
contractări
domeniul–turism și alimentație
6.49
tehnician în hotelărie
24
domeniul estetica şi igiena corpului omenesc
6.63
24
coafor stilist
Liceul TehnologicMetalurgic SLATINA
6 filiera tehnologică - profil tehnic
domeniul - electric
6.21
Tehnician în instalații electrice
24
7 Liceul Teoretic „Petre Pandrea” BALŞ
filiera teoretică - profil real
matematică – informatică
26
8.37
ştiinte ale naturii
26
7.21
filiera teoretică - profil umanist
26
7.21
filologie
ştiinţe sociale
26
6.20
8
Liceul Tehnologic nr.1 BALŞ
filiera tehnologică - profil servicii
domeniul-economic
6.06
tehnician în activităţi economice
24
domeniul- turism și alimentaţie
5.36
tehnician în gastronomie
24

Conform art.24(2) şi art.25(6)Se predă la centrul de admitere
judeteanîn data de 14 iulie 2021 LISTAT şi PE SUPORT
ELECTRONIC lista candidaţilor care au promovat probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi lista candidaţilor
admişi la liceele vocaţionale, pentru validarea de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean a rezultatelor,în următorul format :
Codnum
Şcoala
eric
Nume
de
Init. Prenume
candipersotatălui candidat
provedat
nal
nienţă
(CNP)

Denumirea unităţii de învăţământ,
filiera, profilul/domeniu–specializ.

filiera tehnologică - profil servicii
domeniul
estetica şi igiena corpului omenesc
coafor stilist
24

3.18

129

10 Liceul Teoretic "Ioniţă Asan" CARACAL
filiera teoretică - profil real

106
107
105
104

matematică – informatică
matematică – informatică
bilingv engleză
ştiinţe ale naturii
filiera teoretică - profil umanist
filologie

102
17

26

6.72
6.33

155

26

6.78

157

26

7.61

153

26

156

Denumirea unităţii de învăţământ,
filiera, profilul/domeniu–specializ.

Nr.
locuri

Ultima
medie de
intrare
2019

COD
opţiune

26
26

7.02
7.09

154
158

filologie bilingvengleză
ştiinţe sociale

Nr.
crt.

filiera teoretică - profil umanist
filologie
filologie bilingvengleză
ştiinţe sociale

8.23

161

26

9.45

162

26

8.05

163

26
26
26

8.43
8.70
8.09

159
160
164

12 Liceul Tehnologic "Dimitrie Petrescu" CARACAL
filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia
mediului
domeniul-agricultură
4.39
12
Tehnician în agricultură
122
Tehnician în agricultura
12
ecologică
13 Liceul Tehnologic „Matei Basarab” CARACAL
filiera tehnologică - profil tehnic
domeniul - mecanică
tehnician –mecanic pentru
intreținere și reparații
domeniul-electric
Tehnician electrotehnist
filiera tehnologică - profil servicii
domeniul -comerţ
Tehnician în activități de
comerț
domeniul-economic
Tehnician în activități
economice

12
12

5.51

128

5.50

127

12

12

14 Liceul Teoretic "Al.I.Cuza" CORABIA
filiera teoretică - profil real
matematică – informatică
52
5.29
26
6.11
ştiinţe ale naturii
filiera teoretică - profil umanist
26
6.16
filologie
ştiinţe sociale
52
6.61
15 Liceul Tehnologic „Danubius” CORABIA

Ultima
medie de
intrare
2019

COD
opţiune

filologie
52
4.39
174
17 Liceu Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”
SCORNICEŞTI
Filiera tehnologică - profil servicii
domeniul- economic
Tehnician în activităţi
6.71
113
24
economice
filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia
mediului
domeniul –industrie alimentară
115
Tehnician în industria
24
alimentară
18 Liceul „Ştefan Diaconescu” POTCOAVA
filiera teoretică - profil real
ştiinţe ale naturii
26
4.40
109
filiera teoretică - profil umanist
filologie
26
3.80
108

filiera teoretică - profil real
26

Nr.
locuri

filiera teoretică - profil umanist

11 Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" CARACAL
matematică – informatică
matematică – informatică
bilingv engleză
ştiinţe ale naturii

Denumirea unităţii de învăţământ,
filiera, profilul/domeniu–specializ.

19 Liceul Tehnologic VITOMIREŞTI
filiera tehnologică - profil servicii
domeniul- economic
4.08
144
tehnician în activităţi
24
economice
20 Liceul Teoretic „Ion Gh. Rosca” OSICA DE SUS
filiera teoretică - profil real
26
3.17
ştiinţe ale naturii
152
filiera teoretică - profil umanist
filologie
26
4.81
151
21 Liceul Tehnologic IANCU JIANU
filiera teoretică - profil real
ştiinţe ale naturii
26
2.09
137
22 Liceul Tehnologic VĂLENI
filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia
mediului
domeniul- industrie alimentară
3.34
145
Tehnician în industria
24
alimentară
23 Liceul Tehnologic TUFENI
filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia
mediului
domeniul-agricultură
142
24
Tehnician în agricultură

124

125

148
149
147
150

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia
mediului
domeniul –protecția mediului
3.23
120
Tehnician ecolog și protecția
24
calității mediului
filiera tehnologică - profil servicii
domeniul-economic
2.67
118
Tehnician în activităţi economice 24

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI
FILIERA VOCAŢIONALĂ
Nr. crt.

(nu participă la repartizarea computerizată)

16

1
Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” Drăgănești -Olt
Filiera teoretică - profil real
matematică – informatică
26
3.94
175
18

Denumirea unităţii de învăţământ,
profilul – specializarea

Nr.
locuri

Nr.
crt.

Liceul Teoretic "Nicolae Titulescu" SLATINA
profil pedagogic- învățător- educatoare
48
profil pedagogic- educator puericultor
24
profil arte vizuale - Arte plastice, arte
24
decorative

Liceul cu Program Sportiv SLATINA

profil sportiv-instructor sportiv

tehnician în activități
28
economice
10 Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” Caracal
filieră tehnologică-profil tehnic- cursuri serale
tehnician în construcții și
28
lucrări publice
tehnician în industrie textilă
28
11 Liceul Tehnologic “Tănase Constantin”
IZVOARELE
filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia
mediului
Tehnician în industria
28
alimentară.
12 Liceul Tehnologic „Constantin
Brâncoveanu”Scornicești
filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia
mediului
Tehnician în industria
28
alimentară.

72

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021–2022

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL

1

2

Nr.
locuri

Nr. crt.

(repartizare publică 5-7 august 2021)

Denumirea unităţii de
învăţământ, filiera, profilul
- specializarea

Denumirea unităţii de
învăţământ, filiera, profilul
- specializarea

Nr.
locuri

Nr. crt.

Nr.
locuri

Nr. crt.

2

Denumirea unităţii de învăţământ,
profilul – specializarea

Liceul Tehnologic P.S.Aurelian Slatina
filiera tehnologică-profil resurse și protecția mediuluicursuri serale
Tehnician ecolog şi protecţia
28
calităţii mediului
Liceul Tehnologic "Alexe Marin" Slatina

Înscrierea în învăţământul seral

filiera tehnologică – profil tehnic– cursuri serale

6

7

8

9

„(3) Dosarul de înscriere conţine următoarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluare
Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele
naţionale/examenul de capacitate;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a –a VIII-a (cu calculul
mediei generale);
e) fişa medicală.”
Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc
vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar
2021 - 2022 pe locurile dela învățământul seral și cu frecvență
redusă va avea loc in perioada 5-7 august 2021

Liceul Tehnologic „Matei Basarab” CARACAL
Filieră tehnologică-profil servicii-cursuri serale
Tehnician în activități de
14
comerț
filiera tehnologică – profil tehnic – cursuri serale
Tehnician în instalații
14
electrice
Liceul Tehnologic "Danubius" CORABIA
filiera tehnologică - profil servicii– cursuri serale
Coafor stilist
28
Liceul Tehnologic DRĂGĂNEŞTI – OLT
filiera tehnologică - profil tehnic- cursuri serale
Tehnician instalator pentru
28
construcții
Liceul Tehnologic VITOMIREŞTI
filiera tehnologică - profil servicii – cursuri serale

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021 - 2022
ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
(admitere pe bază de dosar special)
Denumirea unităţii de învăţământ,
filiera, profilul – specializarea

Nr.

5

Înscrierea se face la fiecare liceu care beneficiază de clasă de
seral,în perioada 26 – 30 iulie 2021.

locuri

4

a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani
până la începerea cursurilor anului şcolar 2021-2022, se va face
astfel:

Nr.
crt.

3

„Art.58. (1) Înscrierea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă

Tehnicianmecanic pentru
28
întreținere și reparații
Liceul Tehnologic Metalurgic SLATINA
filiera tehnogică – profil resurse naturale şi protecţia
mediului– cursuri serale
Tehnician ecolog şi protecţia
28
calităţii mediului
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” BALŞ
filiera tehnologică - profil tehnic – cursuri serale
Tehnician mecanic pentru
28
întreținere și reparații
Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu"
CARACAL
filiera tehnogică – profil resurse naturale şi protecţia
mediului– cursuri serale
Tehnician veterinar
14
Tehnician în agricultură
14

Şcoala Profesionala Speciala Balş

1 Mecanică – Confecționer tâmplărie din
aluminiu și mase plastice
2 Industrie textila si pielarie Confecționer produse textile
3 Agricultură - Agricultor culturi de
câmp

19

12
12
12

Lista unităţilor de învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani din judeţul Olt

Denumire unitate şcolară

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXE MARIN" SLATINA
LICEUL TEHNOLOGIC"P.S.AURELIAN" SLATINA
LICEUL TEHNOLOGICMETALURGIC SLATINA
LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE BĂLCESCU” BALS
LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE PETRESCU" CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB” CARACAL

Adresă

Telefon*

Fax*
436210
432507
432170
452719
511302
514381
511697
560744
466227
483370
486194
487717
460033
462057

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC„DANUBIUS” CORABIA
LICEUL TEHNOLOGIC DRAGANESTI-OLT
LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI
LICEUL TEHNOLOGIC “TĂNASE CONSTANTIN” IZVOARELE
LICEUL TEHNOLOGIC VALENI
LICEUL TEHNOLOGIC „C-TIN BRÂNCOVEANU” SCORNICEȘTI

SLATINA STR CIREASOV NR 10
SLATINA STR PRIMAVERII NR 5
SLATINA STR EC.TEODOROIU NR 8A
BALS STR N.BALCESCU NR 47
CARACAL STR V. ALECSANDRI NR 104
CARACAL STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 4
CARACAL STR. V.ALECSANDRI NR.11
CORABIA STR BUCURESTI NR 29
DRAGANESTI-OLT STR N.TITULESCU NR 308
TUFENI
IZVOARELE
COMUNA VALENI
SCORNICEȘTI

LICEUL “ȘTEFAN DIACONESCU “ POTCOAVA
LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I SLATINA
LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA
LICEUL TEHNOLOGIC ION POPESCI CILIENI
LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALȘ
LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI

POTCOAVA
SLATINA, STR.
CRÂMPOIA
CILIENI
IANCU JIANU
BALȘ
VITOMIREȘTI

436210
432507
431446
451064
513374
514381
511697
560744
466227
483370
486194
487717
460033
462057
432507
485238
534008
456003
451287
469310

LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA-OLT

PIATRA-OLT STR ALEEA TINERETULUI NR 2

417009

*Prefixul pentru telefon si fax este 0249
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Anexa nr. 1 la Ordinul ME nr. 3775/2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind
organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar
2021-2022
Data-limită/Perioada
10 mai 2021

Activitatea
Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de
verificare a cunoștințelor de limbă maternă
10 mai 2021
Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate,
concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, la
sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă
educaţională pentru învăţământul profesional de stat.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel
judeţean/al municipiului Bucureşti, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a
VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin
verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor
privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi
Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde, în secţiuni distincte,
informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi
în învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022
Postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare.
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.
10-14 mai 2021
Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând
informaţiile privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional
de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2021-2022
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului şedinţelor
de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional,
inclusiv în învăţământul dual, a metodologiei şi a
calendarului admiterii, a modului de completare a opţiunilor din fişa de
înscriere în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat, precum şi o adresă de
e-mail şi un număr de telefon dedicate admiterii
21 mai 2021
Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor care cuprind informaţii despre
admitere, pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune electronică şi
tipărită
Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional de stat
1 martie-14 mai 2021
Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2020-2021, şcolarizează elevi în clasa
a VIII-a, învăţământ gimnazial, organizează şi desfăşoară
activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe
conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe
continuarea pregătirii prin învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea
oportunităţilor oferite de învăţământul dual. Activităţile de orientare şi
consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai Centrului judeţean de resurse şi
de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea
înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internetale unităților de
învățământ, CJRAE, ISJ etc.).
17 mai-11 iunie 2021
Şedinţe/Acţiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu
elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei şi a
calendarului admiterii, a procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de
şcolarizare la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual, şi a
modului de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi
învăţământul dual de stat. În
judeţele în care există plan de şcolarizare pentru învăţământul dual se
prezintă, în mod obligatoriu, şi aspectele specifice privind învăţământul dual. Acţiunile
menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail,
videoconferinţă on-line etc.).
17-28 mai 2021
ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei
educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care
au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat şi/sau dual vor implica şi
operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune
dedicată ofertei educaţionale la nivel regional.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de
învățământ, CJRAE, ISJ etc.).
16 iunie 2021

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de
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admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor
informaţii în aplicaţia informatică centralizată
17 iunie 2021
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către
Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării
operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică
centralizată
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 limbimoderne;
- 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 şidual)
31 mai – 4 iunie 2021
Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să
participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca modelul aprobat ca anexă la
fişa 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").
07 – 14 iunie 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.
15 – 18 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.
18 iunie 2021
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
18 iunie 2021
rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă,
prin completarea acestora în aplicaţia informatică
centralizată
28 iunie – 2 iulie 2021
Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care
candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă
2 iulie 2021
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 de provenienţă
13 iulie 2021
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei
candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării
introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
Pregătirea admiterii
02 octombrie 2020 – 23 aprilie 2021
Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru minorităţi
privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile pe locurile speciale pentru romi
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile
speciale pentru romi
NOTĂ:După fiecare şedinţă, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
05 octombrie 2020- 29 aprilie2021
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romă.
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă pot fi eliberate şi on-line. În
această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine
candidatul, în format pdf, având semnăturaelectronică a emitentului. Răspunderea pentru
autenticitatea şi conţinutulrecomandării 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 aprilie2021, ora 16

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!
10 mai 2021
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi.
NOTĂ:Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a
municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de
şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru
candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează preselecţie şi
nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii
sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe
numărul de locuri disponibile.
Admiterea pe locurile speciale pentru romi
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învăţământul profesional și dual, de stat pe
16 – 19 iulie 2021
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!
19iulie 2021
Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru romi la
ISJ/ISMB - comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti
20 iulie 2021
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romiși 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 de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional
de stat, aprobată prin Ordinul ministruluieducaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se
organizează probă suplimentară de admitere.
Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapele
ulterioare admiterea
Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă
Pregătirea admiterii
10 mai 2021
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:Locurile speciale pentru candidaţii cu CES se stabilesc de comisiilede
admitere judeţene/a municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin
planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale
pentru candidaţii cu CES la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează
preselecţie şi nicila
calificările din oferta pentru învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau
probe de admitere independent de numărul candidaţilor
înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
12 aprile-18 iunie 2021
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 locuri
distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa, în 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 fişa de înscriere în învăţământul profesional și dual, de stat pe
16-19iulie 2021
locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către
candidaţii 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!
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18-19 iulie 2021

20 iulie 2021

15-19 iulie 2021

5-14 iulie 2021

5-14 iulie 2021

Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate
pentru candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti
Repartizarea 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 Metodologia de
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată
prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu
completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează
probă suplimentară de admitere.
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 de admitere.
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 admiterea în învățământul de masă.
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 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 profesional de stat
Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea
elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în
învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele
personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi
mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din
aplicaţia informatică centralizată.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în
învăţământul profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ
gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată
cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau 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 profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual
de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional
oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă
sau repetenţie.
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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.
14 iulie 2021
Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional
La unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează preselecţie, iar
numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare
decât numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea
probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data,
locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba
suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la
calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul
de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat
proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru
acestecalificări.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu
numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru
fiecare calificareprofesională
Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la
învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecţie,
precum şi procedura de preselecţie.
15-16iulie 2021
Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea
Pentru candidaţii care optează pentru acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care
unităţile de învăţământ şi calificările la care organizează preselecţie
se organizează sesiune de
preselecţie
15-16 iulie 2021
Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de
Pentru candidaţii care optează pentru învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie
unităţile de învăţământ şi calificările la care Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile,
se organizează sesiune de
împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi
preselecţie
etapă de admitere, la o unitate de învăţământ şi calificări la care nu s-au organizat
probe de preselecţie în învăţământul profesional sau probe
eliminatorii în învăţământ dual până la termenul stabilit prin calendarul
admiterii în învăţământul profesional, respectiv în învăţământul dual.
În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât
numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi
însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de
admitere şi de informaţii detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de
desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în
învăţământul profesional eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la
preselecţie, fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual în vederea înscrierii la
alte unităţi de învăţământ care organizează învăţământ
profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecţie (respectiv
probe eliminatorii în cazul învăţământului dual).
15-20 iulie 2021
Ridicarea, de către candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la
Pentru candidaţii care optează pentru învăţământul profesional şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat
unităţile de învăţământ şi calificările la care sesiunea de preselecţie
se organizează sesiune de
NOTĂ:
preselecţie
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat
preselecţie, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru
celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. În cazul retragerii
fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la preselecţie, pe locurile eliberate de aceştia
pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut şi promovat proba respectivă de preselecţie, în
ordinea rezultatelor obţinute la
această probă.
15-20 iulie 2021
Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care
şcolarizează în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat
probe de preselecţie, respectiv eliminatorii, pe baza fişei de
înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat
Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere
prevăzute mai sus, precum şi cei care au renunţat la locul ocupat în sesiunea de
preselecţie. De asemenea, se pot înscrie şi candidaţi care au fost respinşi la probe
eliminatorii organizate în învăţământul dual.
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă
sau repetenţie.
Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat
preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin
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20 iulie 2021

21-22 iulie 2021

22 iulie 2021
23 iulie 2021

26 iulie 2021

27-28 iulie 2021

27-28 iulie 2021

28 iulie 2021

29 iulie 2021

completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a
calificărilor profesionale pentru care optează.
Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă
educaţională pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor înscrişi la
învăţământul profesional de stat
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de
identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei
suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ unde numărul de
candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite - situaţie în care se va
preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere
pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărulde
candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii lacelelalte calificări
pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situaţia încare
candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu
numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pentru fiecare calificare
profesională
Desfăşurarea probei suplimentare de admitere
NOTĂ: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de
învăţământ pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor
disponibile, în condiţiile mai sus menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu
privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru
toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte
numărul de locuri
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de
învăţământ care au organizat proba
Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor,
de către unităţile de învăţământ care au organizat proba
suplimentară de admitere
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ amediilor finale de
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul
profesional
Transmiterea, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional
de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba
de preselecţie/admitere
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru
învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul
profesional de stat
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de
stat
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii 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 deînscriere vor fi înmatriculaţi
sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim
necesar pentru constituireaformaţiunilor 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 de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a
candidaţilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare încadrul unei
şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe.
Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional şi dual 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
În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi
candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu
condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării
depunerii dosarelor de înscriere a candidaţilor admişi înaceastă 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
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29 iulie 2021

30 iulie 2021

30 iulie 2021

30 iulie 2021

26-30 iulie 2021

30 iulie – 3 august 2021

3 august 2021

Bucureşti nu va repartiza candidaţi la clasele/unităţile deînvăţământ profesional la care
se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la
care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul
candidaţilor înscrişi penumărul de locuri disponibile.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la
unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate
unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a 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 listei candidaţilor înmatriculaţi
şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământulprofesional, după depunerea
dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizatpreselecţie, 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 cucandidaţii
înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat
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.
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor liberepentru etapa a
II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.
Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat
Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru
învăţământul profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe
de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în
învăţământul dual
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele deverificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile deînvăţământ 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 pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere
în învăţământul profesional şi dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional
oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi 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 învăţământul
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional. Pentru unităţile
de învăţământ şi calificările profesionale la care se organizează probe de
preselecţie/probe eliminatorii şi/sau probe de admitere indiferent denumărul
candidaţilor înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă de admitere ca
urmare a depăşirii numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor
disponibile, se vor afişa împreună cu lista candidaţilor înscrişi şi informaţiile privind
derularea acestor probe (data, ora, locul de desfăşurare a probelor, acte de identitate
necesare candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate
calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte
numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e), cuposibilitatea
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 sesiune de preselecţie însoţită demenţiunea că candidaţii respinşi la
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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 de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei
cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru
fiecare calificare profesională. Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie
afişează lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat la calificările
pentru care se organizează preselecţie, precum şi procedura de preselecţie.
4-5 august 2021
Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea
Pentru candidaţii care optează pentru acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care
unităţile de învăţământ şi calificările la care organizează preselecţie
se organizează sesiune de
preselecţie
4-5 august 2021
Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de învăţământ care a
Pentru candidaţii care optează pentru organizat sesiunea de preselecţie
unităţile de învăţământ şi calificările la care Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu
se organizează sesiune de
precizarea privind posibilitatea candidaţilor respinşi de a fi repartizaţi pe locurile
preselecţie
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 eliberează, la cererea candidaţilor respinşilapreselecţie, fişele de înscriere la
învăţământul profesional şi dual în vederea participării la etapa de repartizări şi
redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de
admitere, de către comisiadeadmitere 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 organizatpreselecţie, aceştia nu vor
ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale
pe care le-au marcat în fişa de înscriere.
În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât
numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi
însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de
admitere şi de informaţii detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de
desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii
organizatorice).Rezultatele obţinute la probele de preselecţie nu pot ficontestate.
6-9 august 2021
Derularea probei suplimentare de admitere în unităţile de învăţământ la care numărul
de candidați depășește numărul de locuri
9 august 2021
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de
învăţământ care au organizat proba
10 august 2021
Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere Rezolvarea contestaţiilor
la proba suplimentară de admitere
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării
contestaţiilor, de către unităţile de învăţământ care au organizat probasuplimentară de
admitere
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ amediilor finale
de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în
învăţământul profesional
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul
profesional de stat, de către toate unităţile de învăţământ,indiferent dacă au desfăşurat
sau nu proba de preselecţie/admitere
11august 2021
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru
învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul
profesional de stat
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de
stat
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de cătrecandidaţii
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
etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor
de studii sunt înştiinţaţi că, după depunereadosarelor de înscriere, vor fi înmatriculaţi
sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formaţiunilor de studii princomisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe
publice lacare vor fi invitaţi să participe
12-16 august 2021
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 înscrierede către
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţicandidaţi, în ordinea
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rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în
termenul de depunere a dosarelor de înscriere
17 august 2021
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 depreselecţie în învăţământul
profesional sau calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii
şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor
înscrişi pe numărul de locuridisponibile, dar care - în urma consultării cu operatorii
economici şi cu acordul acestora - sunt interesate să îşi completeze locurile libere în
cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire organizate de către comisia de
admiterejudeţeană/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
18 august 2021
Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei cu
locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere
şi de rezolvare a cazurilor speciale
Afişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire
pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale
19-20 august 2021 (conform graficului
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a
afişat de comisia de admiterejudeţeană/a
municipiuluiBucureşti
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 deînscriere
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor
de la nivelul unităţilor de învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu
s-au constituit în limitele legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor
admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale.
Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au
fost admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a
formaţiunilor destudiu, precum şi părinţii/tutorii legali ai acestora.
NOTĂ:
Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care,
conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la
admiterea în învăţământul profesional, iar în cazulînvăţământului dual probe
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe
numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unităţii de
învăţământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti către
unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământulprofesional de
stat a situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal constituite
20 august 2021
Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământulprofesional, după depunerea
dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile
realizate prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
20 august 2021
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice înaplicaţia
informaticăcentralizată
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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 20212022, 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 admiteriiîn învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022.
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PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022
INVATAMANT PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI

Nr.Cr
t

1

2

3

Unitate de invatamant
LICEUL
TEHNOLOGICMETALURGIC
SLATINA
LICEUL
TEHNOLOGICMETALURGIC
SLATINA
LICEUL
TEHNOLOGIC"P.S.AURELIAN"SLA
TINA
LICEUL
TEHNOLOGIC"P.S.AURELIAN"SLA
TINA
LICEUL
TEHNOLOGIC"P.S.AURELIAN"SLA
TINA
LICEUL
TEHNOLOGIC"P.S.AURELIAN"SLA
TINA
LICEUL
TEHNOLOGIC"P.S.AURELIAN"SLA
TINA
LICEUL
TEHNOLOGIC"P.S.AURELIAN"SLA
TINA
LICEUL
TEHNOLOGIC"DANUBIUS"
CORABIA
LICEUL
TEHNOLOGIC"DANUBIUS"
CORABIA
LICEUL
TEHNOLOGIC"DANUBIUS"
CORABIA

4

5

LICEUL TEHNOLOGIC PIATRAOLT
LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXE
MARIN" SLATINA
LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXE
MARIN" SLATINA
LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI
BASARAB" CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI
BASARAB" CARACAL

Fo
rm
a

Domeniul de
pregatire de
baza

Cod
Nr. Specializa
Calificarea profesionala
Nr.clase Elevi
de nivel 2
re

ZI

MECANICA

Operator la mașini cu
comandă numerică

1

24

ZI

MECANICA

Mecanic auto

1

24

ZI

COMERȚ

Comerciant - vânzător

0,5

12

ZI

MECANICA

0,5

12

ZI

TURISM SI
ALIMENTATIE

Mecanic auto
Ospatar (chelner)
vânzator în unități de
alimentație

0,5

12

Cofetar-patiser

0,5

12

527

597

527

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI
BASARAB" CARACAL

599

ZI

TURISM SI
ALIMENTATIE
ESTETICA ȘI
IGIENA
CORPULUI
OMENESC

ZI

AGRICULTURA

Horticultor

ZI

ELECTRIC

Electrician exploatare
joasă tensiune

1

24

ZI

Comerciant - vânzător

0,5

12

ZI

COMERȚ
ESTETICA ȘI
IGIENA
CORPULUI
OMENESC

ZI

MECANICA

ZI

MECANICA

ZI

ELECTRIC

ZI

TURISM ŞI
ALIMENTAŢIE
ELECTRIC

ZI

600

Frizer - coafor manichiurist pedichiurist

0,5

12

0,5

12

630

591

567

597

ZI

6
LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI
BASARAB" CARACAL

530

ZI

INDUSTRIE
TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE

ZI

ESTETICA ȘI
IGIENA
CORPULUI
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Frizer - coafor manichiurist pedichiurist
Mecanic echipamente
hidraulice și
pneumatice
Mecanic auto
Electrician exploatare
joasă tensiune
Ospatar (chelner)
vânzator în unități de
alimentație
Electrician exploatare
joasă tensiune
Confecționer produse
textile
Frizer - coafor manichiurist pedichiurist

630
0,5

12

1

24

1

24

1

24

1

24

0,5

12

0,5

12

1

24

537
527
567
599
567
620

630

OMENESC

7

8
9
10

11

12

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI
BASARAB" CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI
BASARAB" CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE
PETRESCU " CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE
PETRESCU " CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE
PETRESCU " CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE
PETRESCU " CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE
PETRESCU " CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE
PETRESCU " CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC
DRAGANESTI
LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE
BALCESCU" BALS
LICEUL TEHNOLOGIC ”TĂNASE
CONSTANTIN” IZVOARELE
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN FILIPESCU"
CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN FILIPESCU"
CARACAL
LICEUL “ȘTEFAN DIACONESCU “
POTCOAVA

ZI

COMERȚ

Comerciant - vânzător

0,5

12

ZI

MECANICĂ

0,5

12

ZI

AGRICULTURA

0.5

12

ZI

AGRICULTURĂ

Sudor
Agricultor culturi de
câmp
Lucrător în agricultura
ecologică

0.5

12

ZI

MECANICA

Mecanic agricol

0,5

24

ZI

MECANICA

Mecanic auto

0,5

12

ZI

AGRICULTURĂ

Zootehnist

0,5

12

ZI

AGRICULTURĂ

0,5

12

ZI

INSTALATII
PENTRU
CONSTRUCTII

Horticultor
Instalator de instalații
tehnico-sanitare și de
gaze

1

24

ZI

MECANICA

1

24

ZI

ZI

ZI

LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA

ZI

INDUSTRIE
ALIMENTARĂ
INDUSTRIE
TEXTILĂ ȘI
PIELĂRIE

LICEUL TEHNOLOGIC ION
POPESCU- CILIENI

ZI

AGRICULTURĂ

LICEUL TEHNOLOGIC ION
POPESCU- CILIENI

ZI

AGRICULTURĂ

ZI

13

14

INDUSTRIE
ALIMENTARA
CONSTRUCTII
INSTALATII SI
LUCRARI
PUBLICE
INDUSTRIE
TEXTILĂ ȘI
PIELĂRIE
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Mecanic auto
Brutar - patiser preparator produse
făinoase
Zidar - pietrar tencuitor
Confecționer produse
textile
Preparator produse din
carne și pește
Confecționer produse
textile

Horticultor
Agricultor culturi de
câmp

597
511
587
589
536
527
593
591
579
527
601

1

24
575

0.5

12

0.5

12

1

24

1

24

0,5

12

0,5

12

620
604
620
591
587

Anexa nr. 3 la Ordinul ME nr. 3775/2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind
organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

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

Activitatea
Pregătirea admiterii
10 mai 2021
Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de
verificare a cunoștințelor de limbă maternă
10 mai 2021
Afişarea ofertei educaţionale aprobate pentru învăţământul dual, concretizată în
domenii de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici
parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, la sediul
unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă
educaţională pentru învăţământul dual.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel
judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul
informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin
verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de
studiu la care aceştia sunt asociaţi.
Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde în secţiuni distincte
informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat
şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022
Postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare.
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.
10-14 mai 2021
Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile
privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022 Afişarea în unităţile de învăţământ
gimnazial a graficului şedinţelor de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la
admiterea în învăţământulprofesional, inclusiv în învăţământul dual (metodologia şi
calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în
învăţământulprofesional şi dual de stat
21 mai 2021
Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor care cuprind informaţii despre
admitere pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită
Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul dual
1 martie-14 mai 2021
Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2020-2021, şcolarizează elevi în clasa a
VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoarăactivităţi de orientare şi
consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe
conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe
continuare a pregătirii prin învăţământul profesional, cu evidenţierea oportunităţilor
oferite de învăţământul dual, dar şi prin învăţământulprofesional de stat. Activităţile
de orientare şi consiliere se derulează cu
sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă
educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în
învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de
învățământ, CJRAE, ISJ etc.).
17 mai-11 iunie 2021
Şedinţe/Acţiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu
elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei şi a
calendarului admiterii, a procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la
învăţământul profesional de stat, inclusiv la învăţământul dual, a modului de
completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat.
În judeţele care au plan deşcolarizare 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.).
17-28 mai 2021
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. Târgulofertelor educaţionale va avea şi o
secţiune dedicată ofertei educaţionale la nivel regional.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
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videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de
învățământ, CJRAE, ISJ etc.).
16 iunie 2021
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor
informaţii în aplicaţia informatică centralizată
17 iunie 2021
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către
Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzândmediilegenerale de absolvire
ale absolvenţilor clasei a VIII-a, princonfirmareafinalizării 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 limbimoderne;
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 şidual)
31 mai – 4 iunie 2021
Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să
participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fişa 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").
07-14 iunie 2021
Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternăși 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.
15 – 18 iunie 2021
Desfăşurarea echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternăconform prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la ordinul MEC nr.
5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare.
18 iunie 2021
Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă
Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listelor
18 iunie 2021
cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
28 iunie – 2 iulie 2021
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
2 iulie 2021
la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă la unităţile de învăţământ
gimnazial absolvite
13 iulie 2021
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiuluiBucureşti, 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
02 octombrie 2020 – 23 aprile 2021
Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru minorităţi
privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile
speciale pentru romi
NOTĂ:După fiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
05 octombrie 2020- 29 aprilie 2021
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romă.
NOTĂ:Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă pot fi eliberate şi on-line. În
această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care
provine candidatul, în format pdf., având semnăturaelectronică a emitentului. Răspunderea
pentru autenticitatea şi conţinutulrecomandării 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 uneirecomandări de
apartenenţă la etnia romă.
29 aprilie 2021, ora 16
Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal arecomandării scrise,
de apartenenţă la etnia romă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea
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10 mai 2021

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 înînvăţământul 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 înînvăţământul profesional și dual, de stat
pe locurile speciale pentru romide către candidaţii caresolicită romiacest lucru şi de
către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de
învăţământsau 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!
19 iulie 2021
Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru romi la
ISJ/ISMB - comisia de admiterejudeţeană/a municipiului Bucureşti
20 iulie 2021
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romiși 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
romiîn învăţământul profesional și dual, de statse 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 alcalificărilor,
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 înformaţiunea de dual respectivă de
alocare a locurilor suplimentare pentruromi 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.
Admiterea candidaţilor pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă
Pregătirea admiterii
8 februarie 2021
Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis deCJRAE/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
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.
8 februarie 2021
Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal acertificatului de
orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei
cerinţe educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe locurile distinct
alocate în unităţi de învăţământ de masă
10 mai 2021
Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii
elevi
cu
CES
(1-2
locuri/fiecare
clasă/grupă
pentru
fiecarefilieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)
NOTĂ:
Pentru învăţământul dual, locurile speciale pentru candidaţii cu CES sestabilesc de
16 – 19 iulie 2021
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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 deşcolarizare, 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.
12 aprilie - 18 iunie 2021
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 săcandideze pe locuri
distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa în 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
16-19 iulie 2021
pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către
candidaţii caresolicită 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!
18 -19 iulie 2021
Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate
pentru candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti
20 iulie 2021
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 locurilespecial
destinate acestora 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 cu CES la clasele de învăţământ dual la care, conform
procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitereindependent 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 pentrucandidaţi 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)
15-19 iulie 2021
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 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
5-14iulie 2021
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicităînscrierea în învăţământul
dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind
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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

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

datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele
şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din
aplicaţiainformaticăcentralizată.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în
învăţământul profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicităînscrierea în
învăţământul dual
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile deînvăţământ 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 învăţământulprofesional 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 candidaţiînscrişi pe numărul de locuri
disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere,
inclusiv a eventualelor probeeliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare
de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se
organizeazăprobe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările
la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de lacalificarea/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 sau organizat probe eliminatorii sau înînvăţământul 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
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, actenecesare 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 depreselecţie, 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
probeleNOTĂ: 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 înscrişipentru
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15-20 iulie 2021

20 iulie 2021

2-22 iulie 2021

22 iulie 2021
23 iulie 2021

26 iulie 2021

celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi
informaţi că, în cazul în care numărul candidaţilor care se vor înscrie la
calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai mare decât numărul
de locuri, se va organiza o probă de admitere.
În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la probele
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.
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
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
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 maredecât
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 anunţareacandidaţilor 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 deadmitere
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 cătrecandidaţii
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
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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 pentruconstituireaformaţiunilor 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 încadrul 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
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 municipiuluiBucureşti, 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 candidaţilorînmatriculaţi 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 cucandidaţii înmatriculaţi şi a
situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat şi, în mod distinct, în
învăţământul dual

30 iulie 2021

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.

30 iulie 2021

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 dinjudeţ/municipiul Bucureşti, cu
evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual
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 deînvăţământ 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:

26 - 30 iulie 2021
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30 iulie – 3 august 2021

3 august 2021

4 – 5 august2021
Pentru candidaţii care optează pentru
unităţile de învăţământ şi calificările la care
se organizează probe eliminatorii

6 – 9 august 2021
Pentru candidaţii care optează pentru
unităţile de învăţământ şi calificările la care
se organizează probe de admitere şi probe
suplimentare de admitere
9 august 2021
10 august 2021

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 candidaţilorînscrişi, precum şi pentru
cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depăşirii
numărului de candidaţi înscrişi faţă denumărul locurilor disponibile se vor afişa,
împreună cu lista candidaţilor înscrişi, informaţiile privind derularea acestor probe
(data, ora, locul dedesfăşurare 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), cuposibilitatea 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 demenţiunea 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 fiecarecalificare 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
organizat probele eliminatorii pentru calificările respective
Rezultatele probelor eliminatorii se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu
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 laprobele 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.
Derularea probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi
depăşeşte numărul de locuri sau în cazul în este prevăzută organizarea acestora
indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, conform
graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe
suplimentare
Afişarea rezultatelor la probele de admitere şi la probele suplimentare de admitere de
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
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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
11 august 2021
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 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 municipiului Bucureşti - prin repartizarea de alţicandidaţi şi, după caz,
prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe
12 – 16 august 2021
Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost
declaraţi admişiÎn 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 aceastăetapă, cu
condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
17august 2021
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 depreselecţie în învăţământul
profesional sau calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii
şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor
înscrişi pe numărul de locuridisponibile, 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
admiterejudeţeană/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
18august 2021
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
redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale Afişarea graficului, pe
zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şiredistribuire pe locurile libere şi de
rezolvare a cazurilor speciale
19-20 august 2021 (conform graficului
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a
afişat de comisia de admitere
municipiuluiBucureşti
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 deînscriere
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 limitele
legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi
calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale.
Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au
fost admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a
formaţiunilor de studiu.
NOTĂ:
Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care,
conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la
admiterea în învăţământul profesional, iar în cazulînvăţământului 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 constitute
20august 2021
Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, a candidaţilor
înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere înînvăţământul profesional şi
învăţământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor
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20august 2021

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
informaticăcentralizată

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 20212022, 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 admiteriiîn învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022.

42

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022
INVATAMANT PROFESIONAL DUAL – 3 ANI
Nr.
Crt
1

Forma

Domeniul de
pregăatire de baza

LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC
SLATINA

zi

MECANICĂ

LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC
SLATINA

zi

ELECTRIC

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALS

zi

MECANICĂ

Unitate de invatamant

2

3

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXE
MARIN" SLATINA
LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXE
MARIN" SLATINA

ZI
ZI

MECANICĂ
MECANICĂ

43

Calificarea profesională
de nivel 2

Mecanic utilaje și
instalații în industrie
Electrician exploatare
joasă tensiune
Operator la mașini cu
comandă numerică
Operator la mașini cu
comandă numerică
Sculer-matrițer

Nr.clas
e

Nr.
Elevi

Cod
Specializar
e

1

28

523

1

28

567

1

30

530

0,5

14

530

0,5

14

510

Nr. înreg.________ /_______- 2021

MINISTERUL EDUCAŢIEI

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat
Codul numeric personal:

Data naşterii :

-

-

Z Z

L

L

A A A

A
Numele :

Init. tată:

Cod judeţ +cod şcoală
de provenienţă:

Prenumele:

Denumire:

____________________________________________________
Media claselor V – VIII:

,

Notă evaluare naţională limba română:

,

Notă evaluare naţională matematică:

, ,

Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă:
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi:
Numărul și data eliberării recomandării scrise care vizează apartenența la etnia rromă: _________ / ________
SAU
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES
Numărul și data eliberării certificatului care atestă CES: _______________ / _________________________
Optez pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă:
Media generală obţinută la evaluarea
naţională luând în calcul nota de
la limba şi literatura română şi matematică:
Notă evaluare naţională limba
şi literatura maternă:

Notă la proba de
limbă modernă:
Notă la proba de
limbă modernă:

,

,

Media generală obţinută la evaluarea
naţională luând în calcul nota la limba
şi literatura română, matematică şi
limba şi literatura maternă:
Notă la proba de
limbă maternă:

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

,

, ,

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

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota:

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota:

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota: ,

Cod județ pentru care
se completează opțiuni:
O P Ţ I U N I :

,

,

,

L. S.
Director

,

Denumire
Nr. total de opţ iuni:
j u d e ț : _________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului.
2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare, conform modelului
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Codul numeric personal:

Data naşterii:

Z

Z

L

L

A

A

A

A

Numele :

Iniț. tată: Prenumele:

Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:
Media claselor V – VIII:

,

Media la Evaluarea națională

,

Date de contact ale absolventului: tel. …………………………..…., e-mail
Adresa de domiciliu: ……………………………………………………………………………
Şcoala de provenienţă: __________________________________________________ L.S. Director al şcolii de
provenienţă
OPŢIUNI PENTRU ETAPA I DE ADMITERE

Unitatea la care se înscrie: __________________________________________________________
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.
2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a
căsuță) de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.

L.S. Candidat
profesional/dual

L.S. Părinte/Tutore

1)

Proba preselecție/ eliminatorie :

Proba suplimentară de admitere:

Media de admitere:
Menţiune:

3)

Rezultat: Admis

2)

Nota la proba de limbă maternă

L.S. Director al unităţii de învăţământ

Nota:
Lb:

,

Respins

,

Nota:

,

Rezultat admitere:

Lb:
Admis

Nota:

,

Respins

………………….

L.S. Candidat
profesional/dual

L.S. Părinte/Tutore

L.S. Director al unităţii de învăţământ

Unitatea la care se înscrie: __________________________________________________________
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.
2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a
căsuță) de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.

L.S. Candidat
profesional/dua

L.S. Părinte/Tutore
1)

Proba preselecție/ eliminatorie :

Proba suplimentară de admitere:
Nota la proba de limbă maternă
Media de admitere:
Menţiune:

3)

,

L.S. Director al unităţii de învăţământ

Rezultat: Admis

2)

Nota:
Lb:

Respins

,

Nota:

,

Rezultat admitere:

………………….
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Lb:
Admis

Respins

Nota:

,

CUPRINS
pagină
Lista unităţilor de învăţământ liceal de stat din judeţul Olt

2

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

3

Condiţii de participare / licee, care dau probe de verificare limbă modernă, sau probe de
aptitudini pentru învăţământul vocaţional

14

Algoritm de repartizare şi modalităţi de departajare

15

Completare fişă înscriere

15

Acte necesare pentru depunerea dosarelor de înscriere

16

Repartizarea candidaţilor romi

16

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI
Filiera teoretică şi tehnologică (repartizare computerizată)

17

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI
Filiera vocaţională (nu participă la repartizarea computerizată)

18

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL

19

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022, ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
(admitere pe bază de dosar special)

19

Lista unităţilor de învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani din judeţul Olt

20

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar
2019-2020

21

Planul de şcolarizare la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul
şcolar 2021-2022
Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
dual din cifra de școlarizare aprobată pentru anul şcolar 2019-2020.
Plan de şcolarizare an şcolar 2021-2022 invatamant profesional dual

– 3 ani

31
33
43

Model fișe de înscriere în anul școlar 2020-2021 admitere în clasa a IX-a învățământ liceal de
stat

44

Model fișe de înscriere în anul școlar 2020-2021 pentru înscriere în învățământul profesional
de stat

45

46

