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1. REŢEAUA ŞCOLARĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI
PROFESIONAL DE STAT ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

Unitatea de învăţământ Adresa, nr. tel/fax, e-mail

Colegiul Naţional „Traian
Lalescu“ Reşiţa

B-dul Al. I. Cuza, Nr. 7, 320108, tel/fax: 0255–215847,e-mail: cntlresita@yahoo.com
Liceul Teoretic „Traian Vuia“

Reşiţa
Calea Caransebeșului, Nr. 2, tel/fax: 0255-228279,e-mail: ltvrcs@yahoo.com

Colegiul Naţional „Mircea Eliade“
Reşiţa

Str. Făgăraşului, Nr. 6, 320162, tel/fax : 0255-231074,e-mail: eliade@amail.ro
Colegiul Naţional „Diaconovici-

Tietz“ Reşiţa
Str. Mihai Viteazul, Nr. 34, 320050, tel/fax: 0255-211910,e-mail: ltdt.resita@gmail.com

Liceul de Arte „Sabin Păuţa“
Reşiţa

Al. Herculane, Nr. 3, 320154, tel: 0255-251134, fax: 0255-224727, e-mail: licdearta@yahoo.com
Colegiul Tehnic

Reşiţa

B-dul Al. I. Cuza, Nr. 39, 320088, tel: 0255-212461, fax: 0255-212034,e-mail: gruptehnicresita@yahoo.com
Colegiul Economic al Banatului

Montan Reşiţa
Al. Dacia, Nr.1, 320188, tel/fax: 0255-231731,e-mail: colegiulmontan@yahoo.com

Liceul Teologic Baptist
Reşiţa

Al. Tineretului, Nr. 9, tel/fax: 0255-213254,e-mail: ltb@resitabaptista.ro
Colegiul Naţional „Traian Doda“

Caransebeș
Str. Libertăţii, Nr. 14, 325400, tel/fax: 0255-512660,e-mail: dodatraian@yahoo.com

Colegiul Naţional „C.D. Loga“
Caransebeș

Str. C.D. Loga, Nr. 16, 325400, tel/fax: 0255-514604,e-mail: licpedloga@yahoo.com
Seminarul Teologic Liceal

„Episcop Ioan Popasu“
Caransebeș

Str. Ardealului, Nr. 29, 325400 , tel/fax: 0255-512666,e-mail: seminarteologic@yahoo.com
Liceul Tehnologic „Dacia“

Caransebeş
Str. Libertăţii, Nr. 21, 325400, tel/fax: 0255-512705,e-mail: ltdaciacaransebes@yahoo.com

Liceul Tehnologic „Trandafir
Cocârlă“

Caransebeş

Str. Tribunalului, Nr. 2, 325400, tel/fax: 0255-512131,e-mail: lttcauto.caransebes@yahoo.com
Liceul Tehnologic „Decebal“

Caransebeş
Str. Ardealului, Nr. 166, tel/fax: 0255-514930,e-mail: grupmasini@yahoo.com

Liceul Tehnologic „Mihai Novac“
Oraviţa

Str. Cloșca, Nr. 10, 325600, tel/fax: 0255-572189,e-mail: agricol_oravita@yahoo.com
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Unitatea de învăţământ Adresa, nr. tel/fax, e-mail

Liceul Teoretic „General
Dragalina“

Oraviţa

P-ţa Ferdinand, Nr. 1, 325600, tel/fax: 0255-571657,e-mail: licdrag@yahoo.com
Liceul Teoretic „Tata Oancea“

Bocșa
Str. Tata Oancea, Nr. 4, 325300, tel/fax: 0355-566618,e-mail: ltbocsa@yahoo.com

Liceul Tehnologic „Constantin
Lucaci“ Bocșa Str. Tineretului, Nr. 1, 325300, tel: 0355-566622,  fax: 0255-525023, e-mail: grscboc@yahoo.com

Liceul „Hercules“
Băile Herculane

Str. Trandafirilor, Nr. 36, 325200, tel: 0255-561627, fax: 0255-560122, e-mail: liceulhercules@yahoo.com
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu“

Bozovici Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 826, tel: 0255-242632, fax: 0355-815024,e-mail: ltbozovici@yahoo.com
Liceul Tehnologic „Nicolae Stoica

de Haţeg“ Mehadia
Str. Principală, Nr. 193, 327270, tel/fax: 0255-523427,e-mail: liceul_mehadia@yahoo.com

Liceul  Bănăţean
Oţelu Roșu

Str. Republicii, Nr.10-12, 325700, tel: 0255-530383, fax: 0255-530832, e-mail : liceulotelurosu@yahoo.com
Liceul  „Mathias Hammer“

Anina
Str. Mihail Sadoveanu, Nr. 1, 325100, tel/fax: 0255-241302,e-mail: aninadi@yahoo.com

Liceul Tehnologic „Clisura
Dunării“ Moldova Nouă

Str. George Coşbuc, Nr. 1, 325500, tel/fax: 0255-540822,e-mail: grmold9@yahoo.com
Liceul Teoretic Bilingv Româno-

Croat Carașova
Str. Şcolii Nr.1, 327065, tel/fax: 0255-232002,e-mail: liceul_bilingv@yahoo.com

Liceul Tehnologic „Iosif Coriolan
Buracu“ Prigor

Str. Principală, Nr. 323, 327305, tel/fax: 0255-243848,e-mail: sam_prigor@yahoo.com
Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie“

Teregova
Str. Principală, Nr. 349, 327390, tel/fax: 0255-260293,e-mail: scoalateregova@yahoo.fr

Liceul Tehnologic
Berzovia

Str. Principală, Nr.124, 327030, tel/fax: 0255-525627,e-mail: scoalaberzovia@yahoo.co.uk
Şcoala Profesională Agricolă

Cornereva
Str. Principală, Nr. 328, 327110, tel: 0745-510742, fax: 0751-710055, e-mail: scoala_cornereva@yahoo.com



- Admitere 2020-2021

5

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN MINISTERUL

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

2. PREGĂTIREA ADMITERII

27 mai 2020

Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei deorganizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternăTransmiterea de către Comisia naţională de admitere a modelului fişeide înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care dorescsă participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare acunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

27 mai 2020

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională,concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentruînvăţământul liceal, filiera tehnologicăCrearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământgimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilorde clasa a Vlll-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului dinRomânia (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, ainformaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştiasunt asociaţiTipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere;postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare. în broşură se varegăsi şi menţiunea că, pentru acţiunile care presupun prezenţa launitatea de învăţământ a candidaţilor/părinţilor este necesarăinformarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu privirela intenţia de depunere/completare/preluare a documentelor, învederea planificării accesului în unitatea de învătământ

27 mai - 2 iunie 2020

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilorcuprinzând informaţiile legate de admitere;Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listeicentrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centruAfişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora agraficului şedinţelor/acţiunilor de completare a opţiunilor de cătreabsolvenţii clasei a Vlll-a şi părinţii acestora, precum şi a Metodologieişi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anulşcolar 2020-2021, precum şi o adresă de e-mail şi un număr de telefondedicate admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar2020-2021
5 iunie 2020 Transmiterea la Ministerul Educaţiei și Cercetării a broşurilor deadmitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită.

2– 12 iunie 2020

Şedinţe de instruire cu părinții şi elevii pentru prezentareaprocedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate launitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice de comunicare(telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.).
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17 iunie 2020

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial cătrecomisia de admitere județeană, a bazei de date cuprinzând mediilegenerale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și alistei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sauexmatriculați, prin completarea acestor informaţii în aplicaţiainformatică centralizată.
18 iunie 2020

Transmiterea de către Comisia de admitere județeană către Comisianațională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generalede absolvire ale absolvenților de clasa a VIII-a, prin confirmareafinalizării operaţiunilor specifice completării acestor date înaplicaţia informatică centralizată.
29 iunie 2020

Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere către comisiajudețeană a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhieijudețene, prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, asecţiunilor și a rapoartelor specifice.Depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali aicandidaților care optează pentrub stabilirea mediei la evaluareanațională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limba și literaturamaternă , la secretarioatele unităților de învățământ de proveniență
30 iunie 2020

Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cunumele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personaleale absolvenţilor claselor 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 tipărirea acestora din aplicaţiainformatică centralizată.
1 iulie 2020 Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere.
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2.1. Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilorCandidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurileopţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la carepredarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv înfişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă,susţinând tezele cu subiect unic şi/sau Evaluarea naţională din clasa a VIII-a la aceastădisciplină, sau dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbămaternă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizăriicomputerizate.
Completează opţiunile dorite înaintea celor mai puţin dorite! Este preferabil să
completezi fişa cu cât mai multe opţiuni,  astfel încât șansa de a fi admis la liceu să

fie sigură. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev!Exemplu de completare a opţiunilor:
1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu –cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completapoziţia 1 din fişă astfel:2.    Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuride zi, care are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel:

3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare apreferinţelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni.4. Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre
exemplificare, sunt fictive!

Informează-te asupra numărului de locuri alocate pentru fiecare unitate de  învăţământ,
respectiv pentru fiecare profil/specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a acordat un cod!
Consultă capitolul din broşură (Planul de şcolarizare) care prezintă ultima medie de admitere la
liceul/specializarea şi filiera/profilul dorit pentru anul şcolar 2019 – 2020 pentru a face alegerea
cea mai bună şi pentru a-ţi spori şansele de a urma studiile într-un liceu!Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal
instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor,
să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o
opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ primesc, între 2– 6 iulie 2020,de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere. Completarea fișelor de înscriere șidepunerea/transmiterea acestora se face conform procedurii stabilite de Comisiei naționale deadmitere.

1 0 7
2 7 9
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Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învăţământ liceal/gimnazial sauprin mijloace electronice de comunicare şi eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere,însoţite de documentele prevăzute în Anexa 3 la OMEC nr. 4317/21.05.2020 conform proceduriistabilite de Comisia Naţională de Admitere
Notă: Părinţii vor fi informaţi, prin afişare la avizier şi postare pe site-urile instituţiilor, dupăcaz, cu privire la faptul că aplicaţia informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini lamai multe unităţi de învăţământ!

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea
celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul
şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz
propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate.

Verificaţi fişa de opţiuni după ce aţi completat-o pentru a fi siguri  că  nu  s-au strecurat greşeli de
completare a datelor personale, a mediei claselor  V-VIII din cataloagele şcolare, a mediei notelor
obţinute în cadrul Evaluării naţionale şi, verificați, de asemenea, scrierea corectă a codurilor!

2.2. Algoritmul repartizării în licee – 2020
1. Repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a se face în

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile
candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni.

2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opţiuni primaopţiune validă la care există locuri libere.
Ordinea opţiunilor de pe fişă este, prin urmare, semnificativă, prima opţiune exprimată este luată
în considerare înaintea celorlaltor opţiuni.
Exemplu: se verifică prima opţiune a candidatului curent; în cazul în care opţiunea este validă şi maiexistă locuri la această opţiune, este considerat admis la această opţiune şi se trece la următorulcandidat; altfel se verifică a doua opţiune de pe fişă etc.

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nicio opţiune exprimată pe fişă, el rămânenerepartizat în această sesiune de admitere şi va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizatănumai pe locurile rămase libere în această sesiune. Această situaţie poate să apară în cazul în carecandidatul nu a exprimat suficiente opţiuni, opţiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alţicandidaţi, care au medii mai mari. Se recomandă, prin urmare, completarea fişei cu un număr suficientde opţiuni pentru evitarea  acestor situaţii.
Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toţi

candidaţii să fie repartizaţi, dacă îşi exprimă opţiuni suficiente şi realiste!
Nu poate exista situaţia în care un candidat să fie declarat nerepartizat, iar la una
din opţiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai
mică decât el.
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3. ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
2020 – 2021

METODOLOGIE, ETAPE, CALENDAR

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 –2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației,cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii înînvățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011 – 2012, valabilă și pentru anul școlar 2020 – 2021,conform OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământulliceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021, modificat și completat prin OMEC  nr. 5532/11 decembrie2019 și prin OMEC 4317/21 mai 2020.Metodologia se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în

învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021, aprobat prin OMEC4317/21 mai 2020.Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cuexcepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe deaptitudini, a  celor care solicită înscrierea în învăţământul special și a celor carecandidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederi specificemenţionate în prezenta broșură) se face prin repartizare computerizată, în ordineadescrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera,profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de școlarizare,pentru unităţile școlare finanţate de la bugetul de stat.
Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de
admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, înînvățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarațirepetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul licealsau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/domeniu depregătire/specializare/calificare profesională la alta, nu participă la procesul de admitereîn învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021. Pentru continuarea studiilorde către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului – cadru de organizare și

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016, cumodificările și completările ulterioare.Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începeriicursurilor anului școlar 2020-2021 și care au participat la procesul de admitere în anii precedenți, darnu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, pot participa la procesul de admitere înînvățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.În procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021,şedinţele/acţiunile de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi aplanului de şcolarizare, precum şi cele pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere de cătreabsolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora pot fi realizate în unitatea de învăţământ sau prinmijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). Diriginţii claselor aVIII-a au obligaţia de a informa şi a oferi consultanţă absolvenţilor clasei a VIII-a şipărinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acţiuni.
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Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ liceal la care au fost admişi
candidaţii se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2020- 2021. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul)
şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul
unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe. Pentru realizarea unei planificări privind accesul
persoanelor în unitatea de învăţământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere,
părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenţia de depunere a dosarului, prin telefon sau e-
mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă. Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin
poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, documente scanate. În cazul btransmiterii dosarelor prin
mijloace electronice sau prin poştă, cartea de identitate şi certificatul de naştere se depun în copie.
Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau
prin e-mail, situaţia înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace eleronice sau prin poştă,
candidaţii/părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original
sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în
învăţământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de
înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în liceelevocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structuraprobelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3, care face parteintegrantă din prezentul ordin.La profilurile artistic, sportiv, teologic şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf,aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru aceşticandidaţi se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2.La profilurile pedagogic şi militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază decalificativ: admis sau respins.În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe deaptitudini, există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participala etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi careau susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă saumaternă sunt recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscriepentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în carecandidaţii au susţinut probele respective.Candidaţii care participă la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului ApărăriiNaţionale sunt recrutaţi, pe parcursul anului şcolar 2019-2020, de birourile/oficiile de informare-recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti şi participă la activitatea de selecţie organizatăîn centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale, conform calendaruluiadmiterii în colegiile naţionale militare stabilit prin reglementări proprii ale Ministerului ApărăriiNaţionale.La profilul militar, calificativul admis sau respins prin care se apreciază proba de aptitudinireprezintă rezultatul selecţiei organizate în centrele zonale de selecţie şi orientare ale MinisteruluiApărării Naţionale.Calculul mediei de admitere pentru candidaţii care au obţinut calificativul admis la apreciereaprobelor de aptitudini se face în conformitate cu prevederile pct. I din anexa nr. 2.Pot participa la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar doar candidaţii care auobţinut minimum media de admitere 6 (şase).Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar suntierarhizaţi şi repartizaţi computerizat, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu
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naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor din fişa deînscriere specifică.În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naţionale militare, există candidaţiadmişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţicandidaţi care au promovat proba de aptitudini, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitereşi în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere, conform reglementărilor proprii ale MinisteruluiApărării Naţionale.
Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 –

2021, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se
face în două etape.După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere, se rezolvă situațiile specialeprevăzute la art. 54 alin (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul
liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării,tineretului și sportului nr. 4802/2010, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media
de admitere, fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi  într-o clasă.

Criteriul referitor la media de admitere se referă la media de admitere a ultimului admis
prin repartizare computerizată și se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării
computerizate, s-au ocupat cele 28 de locuri alocate prin planul de școlarizare la
specializarea/clasa respectivă.

Prin excepție de la prevederile art. 54 alin (2) din Metodologia de organizare și desfășurare
a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinulministrului educației cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 privind organizarea șidesfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011 – 2012, valabilă și pentruanul școlar 20120 – 2021, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale, candidații gemeni/tripleți, sepot redistribui de către comisiile de admitere județene în clasa celui cu media mai mare sau invers fărăraportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cerereapărintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului.În situația în care prin redistribuirea candidaților gemeni/tripleți se depășește  numărul maximde 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cumodificările și completările ulterioare.

La repartizarea computerizată din prima etapă de admitere participă numai elevii care
au susținut evaluarea națională.La înscrierea în unitățile de învățământ liceal a candidaților repartizați, cartea de identitate(dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul decătre angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.

Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus
dosarele de înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea
computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat,
se repartizează în a doua etapă de 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 2020-2021.
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După repartizarea acestor candidați, se repartizează absolvenții clasei aVIII-a care nu au susținut
evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere conform algortimului stabilit prinOMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de statpentru anul școlar 2020 – 2021,  modificat și completat prin OMEC  nr. 5532/11 decembrie 2019 .

Repartizarea candidaților în a doua etapă de 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 2020-2021 se realizează de
către comisia județeană de admitere, în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere, calculate conform OMEN 4848/2019 cu modificările și completările ulterioare.

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li
se poate calcula media de admitere se realizează de către comisia județeană de admitere, în ședințăpublică,  după repartizarea candidaților care au susținut evaluarea națională, în ordinea
descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

Dacă după derularea celor două etape de admitere se mai înregistrează solicitări de
înscriere în clasa a IX-a  în învățământul liceal de stat ale candidaților din seria curentă sau ale
candidaților din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului școlar 2020-2021, comisia județeană de admitere repartizează acești candidați, în
intervalul 24 august-până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, în ordineadescrescătoare a mediilor de admitere, iar pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținutevaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a clsaselorV-VIII.

Comisia națională de admitere poate elabora precizări, instrucțiuni sau proceduri, în
vederea organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar
2020-2021.

Comisia națională de admitere poate stabili prin procedură:
a) modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în

alt județ, care poate diferi de cea menționată în metodologie;
b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea în

învățământul liceal de stat, alta decât cea menționată în metodologie, în acord cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea nce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor).

În situaţiile prevăzute anterior), prin procedură se stabilesc şi modalităţile de completare
şi transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de
comunicare a rezultatelor acestor candidaţi

Comisia națională poate stabili prin procedură și modalitățile de completare și
transmitere a fișelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date și de comunicare a
rezultatelor candidaților care doresc să participe la admitere  în alt județ.Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2020 - 2021 în liceelevocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la
Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 4317/21 mai 2020. Pentru admiterea la profilulteologic din cadrul unităților de învățământ teologice baptiste, catolice, greco-catolice, musulmane,
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reformate, unitariene, penticostale și adventiste, candidații vor susține următoarele probe de
aptitudini:a) un interviu/colovciu/probă orală evaluate cu calificativ admis/respins;b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă;Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până ladata începerii cursurilor anului școlar 2019 – 2020, se pot înscrie  doar la învăţământul liceal, cursuriserale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ.Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioadaprevăzută de grafic, la unităţile de învăţământ gimnazial pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentruabsolvenţii din seriile anterioare).La înscrierea în unități de învățământ liceal a candidaților declarați admiși în urma repartizăriicomputerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copiecertificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel decompetențe.Rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini și la probele de limbă modernă saumaternă sunt recunoscute în orice județ sau în municipiul București, în care aceștia optează să seînscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de județul sau sectorul dinmunicipiul București în care candidații au susținut probele respective.Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene curecunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străinepot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu probade verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cuprogram bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare acunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare aunei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diplomaobţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzătorCadrului european comun de referinţă pentru limbi.Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şiinstituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificareacompetenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare acompetenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursulînvăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministruluieducaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea serecunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţălingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la carefiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.Candidații care participă la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului ApărăriiNaționale sunt recrutați, pe parcursul anului școlar 2018-2019, de birourile/oficiile informare-recrutare județene/de sector, și participă la activitatea de selecție organizată în centrele zonale deselecție și orientare ale Ministerului Apărării Naționale. Strcutura, durata conținutul și  baremul deevaluare și notare pentru proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura românăși Matematică se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale.Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar suntierarhizați și repartizați, pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică, în limita cifrei de școlarizareaprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale deadmitere.
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Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţieinternaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şistructura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţieinternaţională, prevăzută la pct. II din anexa nr. 4.Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinesc şi atribuţii legate destabilirea rezultatelor la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021în liceele vocaţionale, respectiv la proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă pentruadmiterea în anul şcolar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbimoderne de circulaţie internaţională, precum şi atribuţii privind completarea, semnarea şi ştampilareaanexelor la fişele de înscriere şi încărcarea informaţiilor în aplicaţia informatică, conform prevederilorcuprinse în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin şi procedurilor elaborate de Comisia Naţională deAdmitere. Probele de aptitudini şi proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, pentrucandidaţii care nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă, care, conform prevederilor anexeinr. 4, se susţin on-line, pot fi susţinute fie la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloaceleelectronice necesare sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziţia candidatului de cătreunitatea de învăţământ, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare,fie la unitatea de învăţământ din care provine candidatul sau la domiciliu.Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă şi din seriile anterioare, internaţi în spitalsau aflaţi în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARSCoV-2 şi care, din aceastăcauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii şi participării la etapele de admitere prevăzuteîn Calendarul admiterii pentru învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, precum şidosarul de înscriere la unitatea de învăţământ liceal la care au fost admişi/repartizaţi computerizat,transmiterea şi completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. În această situaţie,părintele/reprezentantul legal transmite unităţii de învăţământ şi o declaraţie-tip pe propriarăspundere, prevăzută în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin, cu privire laveridicitatea informaţiilor introduse în fişa de înscriere şi în celelalte documente transmise.La susţinerea on-line a probelor de aptitudini, pentru specializările care prevăd acest tip deprobe, respectiv a probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, de către absolvenţii prevăzuţianterior, se aplică în mod corespunzător şi prevederile procedurii speciale elaborate de cătreMinisterul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii pentru susţinerea examenelor naţionale încondiţii de izolare.În situaţia în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfăşurăriiactivităţilor prevăzute mai sus, acestea sunt asigurate de către unitatea de învăţământ din care provinecandidatul.Situaţia excepţională menţionată trebuie să fie confirmată de către direcţia de sănătatepublică din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul se află în spital sau în izolare.Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial, comisiile din centrele zonale şidin centrele speciale de înscriere şi comisiile de admitere din unităţile de învăţământliceal au obligaţia aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securităţii sanitarea elevilor şi a întregului personal implicat în desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de statpentru anul şcolar 2020-2021, prevăzute în ordinele comune emise de ministrul educaţiei şi cercetării
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şi ministrul sănătăţii pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cuSARS–CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, precum şi a celor comunicate de către ComisiaNaţională de Admitere.
CANDIDAŢII DIN ALTE JUDEŢE, care participă la admitere în judeţul Caraş-Severin, SE ÎNSCRIU LA
CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE, ORGANIZAT LA COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA, în perioada prevăzută
în calendarul admiterii 2020.

3.1. Calculul mediei de admitere utilizate pentru
admiterea în învăţământul liceal  pentru anul școlar 2020 – 2021

A. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal  pentru
anul școlar 2020 – 2021, cu excepția colegiilor naționale militareMedia de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilorînvăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea

naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de
absolvire a claselor      a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20 % în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x ENunde: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 în 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, semnată de părinte sau reprezentant
legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate. 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 înscriși în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în
limbile minorităților naționale.

B. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naționale militare
pentru anul școlar 2020-2021

Media finală de admitere se calculează astfel:

MFA=0,2MA + 0,8 NTunde:MA = media de admitere;NT=nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura românăși Matematică;MFA=media finală de admitereMedia generală la Evaluarea naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fărărotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea naţională.
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Media generală la Evaluarea naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe
din notele obţinute sunt inferioare notei cinci.

Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea naţională
din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci.

Media generală de absolvire  a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează
cu două zecimale, fără rotunjire.În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, înordine, următoarele criterii:a) media  obţinută la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a;b)media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;c) nota obţinuta la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării naţionale;d)nota  obţinuta la proba de matematică din cadrul Evaluării naţionale;e) nota  obţinuta la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării naţionale, respectiv nota de laproba de verificare a cunoștinţelor de limba maternă, în cazul candidaţilor care solicităînscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc,  există candidaţi cu opţiuneaexprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere (precum și toate mediilemenţionate la criteriile anterioare) egale, atunci toţi acești candidaţi sunt declaraţi admiși la opţiuneasolicitată.

3.2. Admiterea la clasele cu profilurile teologic, artistic,
pedagogicCentrele de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini sunt:

Denumirea unităţii de învăţământ Proba de aptitudini

Seminarul Teologic Liceal „Episcop Ioan
Popasu” Caransebeş Muzică și Religie
Liceul Teologic Baptist Reşiţa Interviu Religie – Evaluare cu calificativede tipul Admis/Respins
Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa Muzică, Arte vizuale
Colegiul Naţional „C. D. Loga” Caransebeş

Pedagogic (învăţător–educatoare)aptitudini muzicale, aptitudini fizice,aptitudini artistice, interviu
Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unităţile de învăţământ cu profil
vocaţional teologic, graficul admiterii si alte informaţii legate de aceasta vor fi anunţate pepagina web/pagina de facebook a scolii.Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe,baptiste, romano-catolice, romano-catolice de limba maghiară, greco- catolice, reformate, unitariene,penticostale, adventiste si musulmane, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtarepentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.
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Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:3.1. anexa la fisa de înscriere;3.2. certificat de naştere - copie;3.3. fişa medicală în original;3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă deRegulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;3.5. adeverinţă/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat siromano-catolic);3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).
În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele

teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba
maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste si musulmane, candidaţii vor susţine,
la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:a)verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului(pentru cultul ortodox).Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale,fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota princare se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a
cunoştinţelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 laOrdinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiteriiîn învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările şi completările ulterioare.În situaţia în care unul dintre candidaţi, la una dintre specializările unităţilor de învăţământvocaţional teologic, nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, şi în consecinţă nu aremedia încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susţine o probă orală deverificare a cunoştinţelor la disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situaţie,subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durataprobei orale va fi de 20 minute.

Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea
documentelor pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ.Interviul/colocviul/proba orală, precum şi proba de verificare a unor aptitudini în percepereaformelor/exprimarea cromatică în compoziţie/proba de verificare a unor aptitudini corespunzătoarespecializării ghid turism religios si proba orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina religie, pentrucandidaţii menţionaţi anterior, se desfăşoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiţiiegale de participare pentru toţi candidaţii înscrişi.

Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în învăţământul vocaţional,
profil artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale,

Design, Conservare - restaurare bunuri culturale constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări.
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ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILORÎnscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii şcolare liceale careorganizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e¬mail, sau printransmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:a. documentele de înscriere (anexa la fişa de înscriere);b. un CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări, transmis prin poştă sau curier, cu confirmarede primire;c. o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentatul legal,privind originalitatea lucrărilor conţinute de CD/DVD-ul trimis.
Notă: - Elevii care provin din învăţământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliulde lucrări şi o recomandare din partea profesorului de educaţie plastică de la şcoala absolvită sau dinpartea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.- Elevii care deţin imagini cu lucrări (compoziţii) proprii modelate în lut, le pot include înportofoliu, în locul compoziţiilor în culoare.- Pentru clasele de liceu cu specializarea Arhitectură, compoziţiile vor fi subordonatecontextului specializării.

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) si se
stabileşte ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de
fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică,calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a Il-a.

Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (şase).Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menţionat la celpuţin una dintre probele de aptitudini.
La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestaţii.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional,
profil artistic, specializarea Muzică - Secţia Instrumentală si Secţia Artă Vocală Interpretativă
se desfăsoară pe baza evaluării unei înregistrări audio - video a repertoriului
instrumental/vocal.Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profilartistic, specializarea Muzică - Secţia Teoretică se susţin on-line, pe una din platformele comunicate deunitatea de învăţământ care organizează probele.

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILORÎnscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii scolare liceale careorganizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e¬mail, sau printransmiterea prin postă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:a. documentele de înscriere (anexa la fisa de înscriere);b. un CD/DVD conţinând o înregistrare audio - video a repertoriului instrumental/vocal;c. o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat si de părinte/reprezentatul legal,privind veridicitatea imprimării conţinute de CD/DVD-ul trimis.
Notă:- Documentele si suportul electronic (CD/DVD) indicate la punctele b) si c) se depun doar decătre candidaţii care optează pentru specializările Muzică - Secţia Instrumentală si Secţia Artă VocalăInterpretativă;
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- Timpul maxim al înregistrării este de 30 minute;- Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.- Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte camedie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator,membru al comisiei cu drept de notare.- Pentru secţiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a fiecăruicandidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelorobţinute la probele I si II.- Nota finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).- Pentru secţiile vocal - instrumentale, un candidat se consideră neprezentat dacă numărul delucrări/piese menţionat de conţinutul probelor la instrumentul respectiv.- Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de instrumente populare, seadmit transcripţii după lucrări muzicale originale.- Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.- Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limitanumărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare.
- Elevii înscrişi la probele de aptitudini pentru filiera vocaţională, profil artistic muzical, vor
beneficia de un punctaj suplimentar de 0,5 puncte, adăugat la media finală a probelor de

aptitudini, dacă fac dovada că au obţinut premii sau menţiuni la Olimpiada Naţională
sau la concursurile artistice desfăşurate în ultimii 4 ani şi prevăzute în Calendarul
Activităţilor Extraşcolare Naţionale/Calendarul Activităţilor Extraşcolare Regionale
(CAEN/CAER).- La probele de aptitudini pentru profilul artistic - muzică nu se admit contestaţii.

La învăţământul liceal - filiera vocaţională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea si
certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fise de aptitudini, de către unitatea
de învăţământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fisa de înscriere a
candidatului.Fisa de aptitudini va conţine:- tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice si fizice - si disciplina în ale cărei programeşcolare este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba si literatura română, educaţie vizuală, educaţiemuzicală, educaţie fizică si sport;- media generală a claselor V - VIII la disciplinele : limba si literatura română, educaţie vizuală,educaţie muzicală, educaţie fizică si sport ;- media generală a claselor V-VIII la purtare;- calificativul - ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic.

Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie
să aibă, în fisa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba si literatura română, educaţie
vizuală, educaţie muzicală, educaţie fizică si sport, media generală a claselor V - VIII mai mare
sau egală cu 7 şi media generală la purtare a claselor V-VIII, 10.Pentru admiterea în anul scolar 2020-2021 în învăţământul liceal - filiera vocaţională, profilpedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinescatât atribuţii legate de completarea fisei de aptitudini si de transmitere a acesteia către unitatea deînvăţământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât si atribuţii privind completarea, semnarea sistampilarea anexelor la fisele de înscriere si încărcarea informaţiilor în aplicaţia informatică dedicatăadmiterii în învăţământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Naţională deAdmitere.Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fisa de aptitudini, încâmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unităţii de învăţământpreuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui si lista candidaţilor admisi la profilul pedagogic.
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Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilorcare au obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face înordinea descrescătoare a mediilor de admitere.Modelul fisei de aptitudini este stabilit de către Comisia Naţională de Admitere si estetransmis Comisiilor de admitere judeţene/a Municipiului Bucureşti, până la data de 2 iunie2020.
Ministerul Apărării Naţionale organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul

militar, specializarea matematică-informatică.

I. RECRUTAREA CANDIDAŢILORTinerii care doresc să urmeze cursurile colegiilor militare liceale se adresează, pentru informare şiîntocmirea dosarelor de candidat, birourilor/oficiilor informare-recrutare judeţene/ de sector almunicipiului Bucureşti, pe tot parcursul anului şcolar.
II. SELECŢIA CANDIDAŢILORActivitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în centrele zonale de selecţie şi orientareale Ministerului Apărării Naţionale şi constă în:a) testarea aptitudinilor fizice;b) testare psihologică;c) interviu de evaluare şi orientare.Fiecare probă de selecţie are caracter eliminatoriu şi se apreciază cu "ADMIS" sau "RESPINS",pe baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.III.ÎNSCRIEREA SI ADMITEREA CANDIDAŢILOR LA COLEGIILE MILITARE LICEALELa înscrierea în colegiile militare liceale, participă candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS" laselecţia organizată în centrele zonale de selecţie si orientare.

Pot participa la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar doar candidaţii
care au obţinut minimum media de admitere 6 (şase).Candidaţii sunt clasificaţi în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere, şi repartizaţicomputerizat, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu militar, conformprevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4948/2019 privind organizarea şidesfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările şicompletările ulterioare.Candidaţii care nu sunt admişi în colegiul militar, precum şi candidaţii admişi dar care renunţăla locul ocupat vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.În cazul în care, după afișarea listei candidaţilor admiși la liceele/clasele la care s-au susţinutprobe de aptitudini, există candidaţi admiși care solicită, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru aparticipa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alţicandidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în  ordinea rezultatelor obţinute la aceastăprobă.Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă saumaternă sunt recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscriepentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în carecandidaţii au susţinut probele respective.
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3.3. Admiterea la clasele cu predare în limba minorităţilor
naţionaleLiceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor organiza o

probă de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat îngimnaziu în limba maternă respectivă.Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se vor desfăşura în următoarele centre:
Denumirea unităţii de învăţământ Limba maternă

Colegiul Naţional  „Diaconovici Tietz” Reşiţa Limba germană
Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Caraşova Limba croată

În cazul în care mai rămân locuri libere, elevii se vor putea înscrie între 27 iulie 2020 pentruetapa a II-a, iar probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se vor desfăşura în următoarelecentre:
Denumirea unităţii de învăţământ Limba maternă

Colegiul Naţional  „Diaconovici Tietz” Reşiţa Limba germană
Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Caraşova Limba croată

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă şitransmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere, conform prevederilor din Anexa 4 la OMEC nr.4317/21.05.2020, se face în perioada 2-5 iunie 2020.Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat îngimnaziu în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în liceele careorganizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale se organizează în conformitate cuMetodologia de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentrucandidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, prevăzută la pct. I din anexanr. 4, care face parte integrantă din la OMEC nr. 4317/21.05.2020.Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţionalăla limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără alua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţiilegali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care faceparte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentatul legal şi de candidat, careînsoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii deînvăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentrustabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literaturămaternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare înlimbile minorităţilor naţionale.Pentru admiterea în clasa a IX-a, în învățământul liceal de stat, la clase cu predare în limbileminorităților naționale, pentru anul școlar 2020-2021, proba de verificare a cunoștințelor de limbă
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maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă constă într-o probăorală susținută on-line.Elevii care se vor înscrie pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternăvor dispune de dispozitivele necesare (audio-video: smartphone, tabletă, laptop, etc.) în vedereasusținerii on-line a probei. În situația în care aceștia nu dispun de mijloace tehnice, școala de proveniențăle va asigura, în regim de custodie, echipamentele necesare susținerii probei.Proba se va organiza on-line, de către o unitate de învățământ liceal desemnată de inspectoratulșcolar, conform unei proceduri elaborate și anunțate de către inspectoratul școlar până la data de 27 mai2020. Tematica probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă va respecta programa pentruEvaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a la limba maternă respectivă, aprobată pentru anulșcolar curent.Aprecierea probei on-line se face cu note.La probele orale nu se admit contestații.În situaţia în care candidatul a obţinut la evaluare cel puţin nota 5, secretariatul şcolii care aorganizat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută în anexa la fişa deînscriere a acestuia, la rubrica "nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională",specificând limba maternă la care a fost susţinută proba.Directorul unității de învățământ care a coordonat organizarea probei on-line va confirma, prinsemnătură şi ştampilă, corectitudinea notei și va transmite școlilor de proveniență ale candidaților fișelede înscriere în care este specificată nota obținută la limba maternă.Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calcululmediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare.În situaţia în care candidatul a obţinut, o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovatproba și nu va putea fi înscris la clasa cu predare în limba maternă respectivă.În vederea admiterii în clasa a IX-a, candidații care au susținut proba de verificare a cunoştinţelorde limbă maternă on-line, indiferent dacă au promovat-o sau nu, îşi vor completa fișa de opţiuni, înperioada prevăzută de calendarul admiterii.Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă se afișează la avizierul/site-ulunității de învățământ la care a fost susținută proba, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.Rezultatele obţinute de candidaţi la proba de limbă maternă vor fi recunoscute în oricejudeţ/municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată.
3.4. Admiterea la clasele cu predare bilingvă a unei limbi moderne

Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 în clasa a IX-a cupredare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernăconstă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limbamodernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regimbilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificareacompetențelor lingvistice în limbi străine.Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculatăcu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământulgimnazial la limba modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică și elevilor care austudiat limba respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștereinternațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și celor care au obținutpremiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba
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engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă, li se recunosc și echivalează aceste rezultate cuproba de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru care au obținut distincția, conformprevederilor art. 5 alin. (2), (3), (4), (5) și (6) din Ordinul MEN nr. 4849/2019, cu modificările șicompletările ulterioare.Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru careoptează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regimbilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun deReferință pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificarea cunoștințelor la limba modernă în baza unei fișe de studiu a limbii moderne de circulație internaționalăînvățate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din prezenta metodologie. Fișase completează de către părintele/reprezentantul legal al elevului.Părintele/reprezentantul legal al elevului integrat în categoria menționată la alin.(5) anexeazăfișei de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal,prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)  din prezenta metodologie documente (adeverințe de laorganizațiile/instituțiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă, foi matricole de la unitățilede învățământ din altă ţară sau de la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară peteritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări etc.) care săvalideze nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător CadruluiEuropean Comun de Referință pentru Limbi.Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în contextnon-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbimoderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), depun la secretariatul unității deînvățământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, unportofoliu al cărui conținut și punctaj sunt prevăzute în Anexa D la prezenta metodologie.Depunerea/transmiterea portofoliului, de către elev/părinte/reprezentant legal se face în perioadaprevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, semnată de elevși de părinte/reprezentatul legal al acestuia, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat decătre elev.Punctajul minim pentru ca un elev aflat în situația prevăzută la alin. (7)  să fie admis este de 60puncte, incluzând și cele 10 puncte din oficiu. Punctajul de la 10 Ia 100 se transformă în note de la 1 la10. La proba de evaluare a portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la alin (7) nu se admitcontestații.Echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, precum și evaluareaportofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin (7), se realizează la nivelul fiecărei unități deînvățământ gimnazial, de către Comisia de înscriere constituită prin decizie internă, conformprevederilor art. 16 alin. (1)  din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii  în învăţământulliceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, valabilăși pentru anul școlar 2020-2021.În vederea echivalării probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă și a evaluăriiportofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7), comisia prevăzută la alin. (1) are următoareleatribuții:a) primește cererile de echivalare transmise prin e-mail/la adresa poștală a unității de învățământ(cu confirmare de primire) sau depuse la unitatea de învățământ de către părintele/reprezentantul legalal elevului, însoțite de copii ale documentelor justificatoare menționate în prezenta anexă;
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b) completează anexa la fișa de înscriere pentru fiecare elev care a depus cerere pentruechivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cupredare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv pentru care este îndeplinităcondiția de admitere menționată la art.1 alin.(4) din prezenta metodologie;c) echivalează rezultatele obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru carese optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională înregim bilingv,  diplomele aferente premiului I, al II-lea, al III-lea sau mențiunii obținute la etapa naționalăa olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/ italiană/spaniolă/rusă, precum și rezultateleobținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice înlimbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă;d) stabilește criteriile de evaluare, respectiv baremul de evaluare și notare ale portofoliilorcategoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin (7);e) evaluează portofoliile categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin (7);f) răspunde de completarea, semnarea și ștampilarea anexei la fișa de înscriere cu rezultateleobținute, precum și de încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii înînvățământul liceal de stat;g) stochează/arhivează datele personale ale elevilor prevăzuți la art. 1 alin. (7) pe perioadaevaluării portofoliilor și ulterior, pe parcursul școlarizării, conform prevederilor legale.(3) În cazul în care, în cadrul comisiei de înscriere nu există cadre didactice de specialitate pentruevaluarea portofoliului, președintele comisiei de înscriere solicită inspectorului școlar pentru limbimoderne din cadrul inspectoratului școlar completarea comisiei cu profesori de specialitate.Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea laclasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se face, printransmiterea, de către părintele/reprezentantul legal al elevului,  pe adresa de e-mail/adresa poștală aunității de învățământ (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învățământgimnazial din care provine candidatul, conform calendarului,  în format scanat/fotocopiat, aurmătoarelor documente, după caz:a. pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anualeaferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare arezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează laadmiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare acunoștințelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie;b. pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursulînvățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelorlingvistice în limbi moderne: cererea de recunoaștere şi echivalare a rezultatelor obținute la examene curecunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne cu Testul decompetențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulațieinternațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2020-2021, conform modelului din Anexa B laprezenta metodologie, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut/diplomeiobținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice înlimbi străine; în situațiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberareacertificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa eliberată deinstituţia/organizaţia care administrează examenul și fișa rezultatelor obținute;c. pentru candidații care solicită recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea saumenţiune) obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limbaengleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă: cererea de recunoaștere și echivalare, conformmodelului din Anexa B la prezenta metodologie, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia diplomeiobținute la etapa națională a olimpiadei;
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d. pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (5): cererea de echivalare, conformmodelului din Anexa A la prezenta metodologie și fișa de studiu a limbii moderne de circulațieinternațională învățate în context formal/non-formal, conform modelului din Anexa C la prezentametodologie. Fișa, asumată prin semnătură de către părintele/reprezentantul legal al elevului, esteînsoțită de copie scanată sau fotocopie de pe documentele doveditoare;e. pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (7): cererea de evaluare, conformmodelului din Anexa A la prezenta metodologie, portofoliul și declarația pe propria răspundere, conformmodelului din Anexa D la prezenta metodologie.(2) Toate documentele scanate se vor arhiva într-un folder denumit: Nume Prenume_adm9_2020.(3) În cazul în care părintele/reprezentantul legal al elevului optează pentru depunereadocumentelor la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, acesta informează, printelefon sau e-mail, unitatea de învățământ cu privire la intenția de depunere a documentelor, în vedereaplanificării accesului în unitatea de învățământ. În cazul în care, din motive tehnice, nu se poate realizainformarea telefonică sau prin e-mail, accesul se va face conform planificării generale realizate deunitatea de învățământ.Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă, se afișează, în perioadaprevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităților de învățământ gimnazial care au avut candidațipentru această probă.Prevederile prezentei metodologii se aplică și pentru candidații care vor să opteze  pentru claselecu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.Acești candidați își pot echivala proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu testul decompetențe lingvistice în condițiile prevăzute la art 3.
3.5. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a

candidaţilor pentru învăţământul special

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru
învăţământul special

27 mai 2020 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
27 mai

2020 - 16 iunie
2020, ora 16

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromilorRecomandările scrise de apartenenţă la etnia rromilor pot fi eliberate şion¬line. în această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail,unităţii de învăţământ din care provine candidatul, în format pdf., avândsemnătura electronică a emitentului.Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atâtorganizaţiei rromilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interneproprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi părintelui/tutorelui legalal elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etniarromilor
!Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată
în considerare!

30 iunie –
3 iulie 2020

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicităînscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora,asistaţi de diriginţii claselor a Vlll-a, la unitatea de învăţământ sau prinformular transmis electronic
! Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare



- Admitere 2020-2021

26

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN MINISTERUL

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

4 - 5 iulie 2020 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromiRepartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se facecomputerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei deadmitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform uneiproceduri stabilite la nivel naţional, de către Comisia naţională de admitere,publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al MunicipiuluiBucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data 15 iunie 2020
2 - 3 iulie 2020 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia deadmitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ulinspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicateunităţilor de învăţământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura poate săprevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaţilor, înfuncţie de opţiunile exprimate de aceştiaComisia de admitere judeţeană stabileşte, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunţă,prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 27 mai 2020, unităţile de învăţământ,specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative,promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţiei romilor. Numărul delocuri anunţat nu mai poate fi modificat după această dată.Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin planulde şcolarizare, în limita a 1 - 2 locuri suplimentare la clasă.

Recomandările scrise de apartenenţă la etnia rromilor pot fi eliberate şi on¬line, înaceastă situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provinecandidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Orice recomandare depusă
ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentruaceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) - b) dinmetodologie, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale saupolitice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul căfac parte din respectiva organizaţie.Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat, într-o sesiunedistinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa deînscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel naţional, de către Comisia naţională de admitere,publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilorde învăţământ până la data 15 iunie 2020.În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă,precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursuriloranului şcolar 2020 - 2021, candidaţii rromi îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate
candidaţilor rromi care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale.

Repartizarea  candidaţilor din învăţământul specialCandidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională pot participa, fărărestricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de  prezenta metodologie, atât pentru locurile dinînvățământul de masă, cât și pentru cele din învățământul special.Locurile alocate învățământului liceal  special sunt anunțate în broșura de admitere,    într-olistă separată, care poartă mențiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată.
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Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special seorganizează de către comisia de admitere judeţeană, în perioada 2-3 iulie  2020.Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/amunicipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureştişi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 16 iunie 2020.Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaţilor,în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia.
3.6. Admiterea candidaţilor pentru

învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu
frecvenţă redusă

27 mai 2020 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriileanterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anuluişcolar 2020 - 2021
3 iulie 2020 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţăredusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021
13 - 17 iulie

2020
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilordin seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021

22 - 24 iulie
2020

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 pelocurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusăÎnscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioarecare împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar    2020 – 2021 se face înperioada 13 – 17 iulie 2020, la centrul special de înscriere: COLEGIUL TEHNIC REȘIŢA (tel: 0255-
212461, fax: 0255-212034).

Repartizarea candidaţilor se face în perioada 22-24 iulie 2020, pe locurile anunţate deinspectoratul școlar în prezenta broșură de admitere.
Repartizarea se face în ședință publică, în două etape (ale aceleiași ședinţe):- în prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de

admitere și a opţiunilor, candidaţii care au susţinut Evaluarea naţională.- în a doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea
descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, candidaţii care
nu au participat la Evaluarea națională.
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3.7.   CALENDARUL ADMITERII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul şcolar 2020-2021
DATA

LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

Probele de aptitudini

2 – 5 iunie
2020

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învăţământliceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare şieliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoţite dedocumentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, conform proceduriistabilite de Comisia Naţională de Admitere.
Notă: Părinţii vor fi informaţi, prin afişare la avizier şi postare pe site-urileinstituţiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicaţia informatică nu permiteînscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unităţi de învăţământ

9 – 12 iunie
2020

Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor dinAnexa 3 la OMEC 4317/21 mai 2020
12 iunie

2020
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

15 iunie
2020

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admiterejudeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi laprobele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informaticăcentralizată
17 iunie

2020

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiuluiBucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe deaptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sauexmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informaticăcentralizatăActualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional alistelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminareacandidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţiainformatică centralizată
29 iunie

2020

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiuluiBucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe deaptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, princonfirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informaticăcentralizată
2 iulie 2020

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti alistei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe deaptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ licealrespectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată
2 - 3 iulie

2020
Transmiterea de la liceele vocaţionale a informaţiilor cu privire la candidaţiicare nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini,
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conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere.Candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probede aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de învăţământ gimnazial,fişa de înscriere, pentru completarea opţiunilor în vederea repartizăriicomputerizate
! Nu se eliberează fişă de înscriere pentru completarea opţiunilorcandidaţilor care au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe deaptitudini, cu excepţia candidaţilor admişi care au declarat, în scris, cărenunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizarecomputerizată!Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere, a listeicandidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-aususţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilorspecifice în aplicaţia informatică centralizată

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 - 5 iunie
2020

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbămodernă sau maternă şi transmiterea/completarea anexelor fişelor deînscriere, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin.Notă: Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelorobţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificareacompetenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelorde limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv depredare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fidepuse/transmise la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 10iunie 2020.
9 -12 iunie

2020
Desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbămodernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 la OMEC Nr.4317/21.05.2020.

12 iunie
2020

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbămodernă sau maternă
15 iunie

2020
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti alistelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbămodernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informaticăcentralizată

19-23 iunie
2020

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la carecandidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
25 iunie

2020
Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care auparticipat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă maternă,la unităţile de învăţământ de provenienţă

26 iunie
2020

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiuluiBucureşti, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listeicandidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbămodernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şiconfirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informaticăcentralizată
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Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

27 mai
2020

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi
27 mai

2020 - 16
iunie

2020, ora 16

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromilorRecomandările scrise de apartenenţă la etnia rromilor pot fi eliberate şion¬line. în această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţiide învăţământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnăturaelectronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutulrecomandării revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, potrivit statutuluişi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şipărintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandăride apartenenţă la etnia rromilor
!Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare!

30 iunie –
3 iulie 2020

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicităînscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţide diriginţii claselor a Vlll-a, la unitatea de învăţământ sau prin formulartransmis electronic
! Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare

4 - 5 iulie
2020

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromiRepartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se facecomputerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei deadmitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform uneiproceduri stabilite la nivel naţional, de către Comisia naţională de admitere,publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureştişi comunicate unităţilor de învăţământ până la data 15 iunie 2020
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special

2 - 3 iulie
2020

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia deadmitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ulinspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicateunităţilor de învăţământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura poate săprevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaţilor, înfuncţie de opţiunile exprimate de aceştia
Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului

şcolar 2020-2021
2 - 6 iulie

2020
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a Vlll-aşi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a Vlll-a, la unitatea deînvăţământ sau prin formular transmis electronic
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a Vlll-a care dorescsă participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conformprocedurii stabilite de Comisia naţională de admitere
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2 - 6 iulie
2020

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informaticăcentralizată) a datelor din fişele de înscriere
3 - 7 iulie

2020
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listatăde calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şilistarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizândaplicaţia informatică centralizată

7 iulie 2020 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscrierela centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listeiabsolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, princonfirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizatăPredarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor deopţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
8 iulie 2020 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/almunicipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, decătre acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informaticăcentralizată
9 iulie 2020 Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precumcandidaţi înscrişi în mai multe judeţe, candidaţi aflaţi în baza de date pentruadmiterea computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la care se susţinprobe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de admitere şi comisiile deadmitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor lacomisia naţională
9 iulie 2020 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţiainformatică centralizată

10 iulie 2020 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor claseia VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar2020 - 2021
10 iulie 2020 Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat înînvăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţionalăde admitereAfişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate înunităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

13-20 iulie
2020

Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii aufost repartizaţi
21 iulie 2020 Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilorrămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă deadmitere
22 - 24 iulie

2020
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti asituaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la

data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021
24 iulie

2020
Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv acelor destinate candidaţilor romi, a locului de desfăşurare şi a graficuluiprobelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă orimaternă
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În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţiidin seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021, candidaţiirromi îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaţilor rromi care aurămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale
27 iulie

2020
Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificarea cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

28 - 29 iulie
2020

Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare acunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
24 - 30 iulie

2020
Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţicomputerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarelede înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau auparticipat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar,din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi aabsolvenţilor clasei a Vlll-a care nu au sustinut evaluarea naţională

30 iulie - 3
august 2020

Repartizarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiuluiBucureşti, a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapăde admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi acandidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizareacomputerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fostrepartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a Vlll-a care nu aususţinut evaluarea naţională. Repartizarea se face conform unei proceduristabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti,publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureştişi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020
4 august

2020
Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizăriiprin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informaticăcentralizată

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu
frecvenţă redusă

27 mai
2020

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriileanterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar2020 - 2021
3 iulie
2020

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusăpentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până ladata începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021
13 - 17

iulie 2020
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor dinseriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începeriicursurilor anului şcolar 2020 - 2021

22 – 24
iulie 2020

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 anipână la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 pe locurile de laînvăţământul seral şi cu frecvenţă redusă
NOTA: La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau dinproprie iniţiativă, Comisia Naţională de Admitere poate aproba, în situaţii justificate,modificarea datelor limită/perioadelor şi evenimentelor din calendarul admiterii înînvăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.
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3.8. Depunerea dosarelor de înscriere la liceuÎn perioada 13 iulie – 20 iulie 2020, absolvenţii depun/transmit, la unităţile şcolare la care aufost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii.Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate seefectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:
 cererea de înscriere;
 cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copiecertificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământînvestit cu astfel de competenţe;
 adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională din clasaa VIII-a;
 foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 fişa medicală.

Candidaţii care în perioada menţionată la aliniatul anterior nu îşi depun dosarele de
înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi
utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti
candidaţi vor fi repartizaţi de către comisia judeţeană de admitere pe locurile rămase libere, după
rezolvarea cazurilor speciale.În perioada 22 - 24 iulie 2020, Comisia judeţeană de admitere rezolvă situaţiile specialeapărute după repartizarea  computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuireacandidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere dedomiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilorexprimate de elevi etc. Tot în această perioadă Comisia de admitere judeţeană repartizează pe
locurile rămase libere candidaţii care au participat și au rămas nerepartizaţi în urma repartizării
computerizate.Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriulreferitor la media de admitere. Deciziile se iau după inventarierea tuturor cazurilor existente la niveluljudeţului.În perioada menţionată, după rezolvarea situaţiilor speciale, comisia judeţeană de admitererepartizează, pe locurile rămase libere, absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost repartizaţi,dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei care,din diferite motive, nu au participat la repartizarea computerizată.Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a și care solicită repartizarea în învățământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare amediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti,după repartizarea celorlalţi candidaţi. În repartizarea acestor candidaţi, se va ţine cont de certificatelede expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberate de Comisia de Orientare Școlară șiProfesională Caraș-Severin.Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în primaetapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu auparticipat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferitemotive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a Vlll-a care nu au sustinutevaluarea naţională se face în perioada 24 – 30 iulie 2020, la sediul Comisiei județene de admitere, iarîn perioada 30 iulie- 3 august 2020 are loc repartizarea, de către Comisia de admitere judeţeană/amunicipiului Bucureşti, a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere,
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dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sauau participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu aufost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a Vlll-a care nu au susţinut evaluareanaţională.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere

judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al
Municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020.

4.   PLAN DE ȘCOLARIZARE – CLASA A IX-A ZI –
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, pentru anul şcolar 2020 – 2021

Cod Unitatea de
învăţământ Filiera

Profil /
Domeniul pregătirii de

bază

Nr.
clase

Nr.
locuri

Ultima
medie
2019

118 COLEGIULNAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“REŞIŢA
Teoretică Uman – filologie

intensiv limba engleză 1 28 7,11

119 Teoretică Real – matematică-
informatică 1 28 8,31

119 Teoretică
Real – matematică-

informatică
intensiv limba engleză

1 28 -

120 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii –
intensiv limba engleză 1 28 8,52

167 LICEUL TEORETIC„TRAIAN VUIA“REŞIŢA
Teoretică Uman – filologie 1 28 6,60

168 Teoretică
Real – matematică-

informatică
intensiv informatică

1 28 8,25

170 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 1 28 7,30
169 Vocațională Sportiv – handbal fete 0,5 14 -
169 Vocațională Sportiv – mozaic 0,5 14 -

108

COLEGIULNAŢIONAL„DIACONOVICI-TIETZ“ REŞIŢA
Teoretică Uman – filologie

intensiv limba engleză 1 28 5,98

109 Teoretică

Real – matematică-
informatică

Predare în limba
germană

0.5 14 -

110 Teoretică
Real – matematică-

informatică
intensiv informatică

1 28 6,91

111 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 0,5 14 5,01

112 COLEGIULNAŢIONAL„MIRCEA ELIADE“REŞIŢA
Teoretică Uman – filologie 1 28 6,50

113 Teoretică Real – matematică
intensiv informatică 1 28 4,06

114 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii
intensiv limba engleză 1 28 4,91

130 LICEUL DE ARTE„SABIN PĂUŢA“REŞIŢA Vocaţională Muzică 1 28 -
129 Vocaţională Arte plastice şi

decorative 1 28 -
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158 LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA Vocaţională Teologie baptistă 1 28 -
122 COLEGIULTEHNICREȘIȚA Tehnologică Tehnic –

electromecanică 0,5 14 -

123 Tehnologică Tehnic – electronicăautomatizări 0,5 14 -

103 COLEGIULECONOMIC ALBANATULUIMONTAN REŞIŢA
Tehnologică Servicii – turism şi

alimentaţie 1 28 3,73

102 Tehnologică Servicii – industrie
alimentară 1 28 -

101 Tehnologică Servicii – economic 1 28 2,50

166 LICEUL TEORETIC„TATA OANCEA“BOCŞA Teoretică Uman – ştiinţe sociale 1 28 5,85

165 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 1 28 5,15

135 LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA Teoretică Uman – filologie 1 28 3,20

134 Tehnologică Tehnic – electronică
automatizări 1 28 2,65

159
LICEUL TEORETICBILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA Teoretică

Uman – filologie cu
predare în limba română

și în limba croată
1 28 5,24

115 COLEGIULNAŢIONAL„TRAIAN DODA“CARANSEBEŞ
Teoretică Uman – filologie 1 28 6,93

116 Teoretică Real – matematică-
informatică 1 28 6,64

Teoretică
Real – matematică-

informatică
intensiv informatică

1 28 -

117 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 1 28 6,46

104 COLEGIULNAŢIONAL„C. D. LOGA“CARANSEBEŞ
Teoretică Uman – filologie

intensiv limba engleză 1 28 7,23

105 Teoretică Real – matematică-
informatică 1 28 6,67

106 Vocaţională Pedagogic – învăţător –
educatoare 1 28 -107 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 1 28 6,52

149 LICEUL TEHNOLOGIC„DECEBAL“CARANSEBEŞ Tehnologică Tehnic – mecanică 1 28 2,81

147 Tehnologică Tehnic –
Electronică automatizări 1 28 3,95

156

LICEUL TEHNOLOGIC„TRANDAFIRCOCÂRLĂ“CARANSEBEŞ Tehnologică Tehnic – electric 1 28 2,54

144 LICEUL TEHNOLOGIC„DACIA“CARANSEBEŞ
Tehnologică Tehnic – fabricarea

produselor din lemn 1 28 4,63

145 Tehnologică
Resurse naturale şiprotecţia mediului –
protecţia mediului

1 28 5,73

146 Tehnologică
Resurse naturale şiprotecţia mediului –

silvicultură
1 28 5,23
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171

SEMINARULTEOLOGIC LICEAL„EPISCOP IOANPOPASU“CARANSEBEŞ Vocaţională Teologie ortodoxă 1 28 -
125 LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

Teoretică Uman – filologie 1 28 7,04

126 Teoretică
Real – matematică-

informatică
intensiv informatică

1 28 7,11

128 Tehnologică Tehnic – mecanică 1 28 3,27
124 Tehnologică Tehnic – electromecanică 1 28 4,16

154
LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DEHAŢEG“ MEHADIA Tehnologică

Resurse naturale şi
protecţia mediului –
protecţia mediului

1 28 -

131 LICEUL  „HERCULES“BĂILE HERCULANE Teoretică Real – matematică-
informatică 1 28 4,99

133 Tehnologică Servicii - turism și
alimentație 1 28 -

160 LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“BOZOVICI Teoretică Uman – filologie 1 28 4,92

161 Teoretică Real – științe ale naturii 1 28 -

162 LICEUL TEORETIC„GENERALDRAGALINA”ORAVIŢA
Teoretică Uman – filologie 1 28 6,88

163 Teoretică Real – matematică-
informatică 1 28 5,53

164 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 1 28 6,34

151 LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ORAVIŢA Tehnologică Servicii - economic 1 28 -

152 Tehnologică Tehnic - mecanică 1 28 -

137 LICEUL TEHNOLOGIC„CLISURA DUNĂRII“MOLDOVA NOUĂ
Teoretică Uman – filologie 1 28 6,88

140 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 1 28 6,21
136 Teoretică Tehnic – electric 1 28 -
139 Tehnologică Tehnic – mecanică 1 28 -
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5. PLAN DE ŞCOLARIZARE – CLASA A IX-A SERAL,
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, pentru anul şcolar 2020 – 2021

Unitatea de
învăţământ

Filiera Profil /
Domeniul pregătirii de bază

Nr.
clase

Nr.
locuri

codCOLEGIUL TEHNICREŞIŢA Tehnologică Tehnic –
electromecanică 1 28 121LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU Tehnologică Tehnic – mecanică 1 28 127LICEUL TEHNOLOGIC„DACIA“ CARANSEBEŞ Tehnologică

Tehnic – fabricarea
produselor din lemn 1 28 143LICEUL TEHNOLOGIC„TRANDAFIR  COCÂRLĂ“CARANSEBEŞ Tehnologică Tehnic – mecanică 1 28 157

LICEUL TEHNOLOGIC„DECEBAL“CARANSEBEŞ Tehnologică Tehnic – mecanică 1 28 148

LICEUL TEHNOLOGIC„SF. DIMITRIE”TEREGOVA Tehnologică Servicii – Turism şi
alimentaţie 1 28 155LICEUL  „HERCULES“BĂILE HERCULANE Tehnologică Servicii - turism șialimentație 1 28 132LICEUL TEHNOLOGIC„CLISURA DUNĂRII“MOLDOVA NOUĂ Tehnologică Tehnic – mecanică

1 28 138LICEUL TEHNOLOGIC”CONSTANTIN LUCACI”BOCȘA Tehnologică Tehnic – mecanică
1 28 141LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ORAVIŢA Tehnologică Resurse naturale şi

protecţia mediului -
agricultură

1 28 150



- Admitere 2020-2021

38

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN MINISTERUL

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

6. ADMITEREA
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

Învăţământul profesional de stat este organizat după clasa a VIII-a, ca parte aînvăţământului secundar superior, cu frecvenţă, cursuri de zi, şi se finalizează cu examen de certificarea calificării profesionale.
Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional de stat constă în:a) pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, peparcursul primului an de învăţământ profesional;b) pregătire profesională generală şi de specialitate, specifică unei calificăriprofesionale, pe parcursul celui de-al doilea şi al treilea an de învăţământprofesional.Pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional de stat sedesfăşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică şi alstagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învăţământ. Orele de laboratortehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în laboratoarele şiatelierele unităţii de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publicăparteneră pentru pregătirea practică.Durata stagiilor de pregătire practică se stabileşte prin planul-cadru de învăţământ. Stagiile depregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituţia publică parteneră, dar potfi organizate şi în unitatea de învăţământ.Absolvenţii învăţământului profesional de stat, care au finalizat stagiile de pregătire practicăstabilite prin planul-cadru de învăţământ, au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare acalificării profesionale.Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învăţământ carea asigurat formarea profesională a absolvenţilor, cu condiţia ca unitatea de învăţământ să fie acreditatăconform legii.

Dacă urmezi învăţământul profesional ai următoarele avantaje:
 Poţi dobândi o calificare profesională care îţi permite să obţii mai rapid un locde muncă şi să ai salariu mai repede decât colegii tăi, care optează pentruînvăţământul liceal;
 Vei beneficia, prin intermediul uni program naţional de susţinere aînvăţământului profesional, de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200RON;
 Pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vei puteacontinua să lucrezi pe o perioadă determinată (cu respectarea condiţiilor

legale) pentru a-ţi face propriile economii;
 Angajatorii îi vor susţine, acolo unde condiţiile permit acest lucru, pe cei maibuni dintre elevi prin burse suplimentare de practică;

Absolvenţii învăţământului profesional de stat, care promovează examenul de
certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi
suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a
calificării profesionale, pot continua studiile în ciclul superior al învăţământului liceal (zi
sau seral), în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat.
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6.1. PREGĂTIREA ADMITERII

25 mai
2020

Actualizarea Procedurilor de admitere de la nivelul unităților de învățământ, cu
eliminarea din proceduri a probelor de preselecţie, precum şi actualizarea componenței
Comisiei de admitere din unitatea de învățământ, după caz

25 mai
2020

Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învățământul profesional
Unităţile de învăţământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte-cadru
şi le solicită reconfirmarea contractelor semnate.

27 mai
2020

Inspectoratele şcolare transmit la MEC şi la CNDIPT situaţia proiectului planului de
şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor
economici, cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt
încheiate contracte-cadru.

27 mai
2020

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,
cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al
învățământului 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 2020-2021.

27 mai-
2 iunie
2020

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 2020-2021.

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor/sesiunilor de
informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional,
inclusiv în învăţământul dual (metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a
opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în fişa de opţiuni
pentru învăţământul dual)

5 iunie
2020

Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a broşurilor care cuprind informaţii
despre admitere, ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită

6.2. Informarea şi consilierea elevilor
cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în

învăţământul profesional de stat

17-21
februarie

2020

Informarea de către ISJ a unităţilor de învăţământ gimnazial de posibilitatea
continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul
profesional de stat.
Se vor prezenta următoarele:
- modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;
- calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul
profesional de stat;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului profesional de
stat.
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2-12 iunie
2020

Crearea pe site-ul ISJ a unei secţiuni dedicate promovării învăţământului
profesional şi tehnic, a meseriilor şi a ofertei educaţionale care să permită
vizualizarea acţiunilor de promovare a ÎPT, a meseriilor şi a ofertei unităţilor de
învăţământ realizate în parteneriat cu operatorii economici Activitatea va fi
promovată prin mijloace de comunicare online.

2-12 iunie
2020

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional în anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară online
acţiunea "Săptămâna meseriilor". Acţiunea constă în afişarea pe site-ul unităţilor
de învăţământ a unei secţiuni dedicate promovării învăţământului profesional şi
tehnic, a meseriilor şi a ofertei de şcolarizare şi va fi realizată în parteneriat cu
operatorii economici, fiind evidenţiate modele de succes, exemple de bună practică,
experienţe relevante ale parteneriatului şcoală-operator economic.

2-12 iunie
2020

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează
elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial va desfăşura sesiuni de orientare
şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice
de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc). Sesiunile vor
urmări pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a
oportunităţilor pentru carieră şi pe continuare a pregătirii prin învăţământul
profesional de stat, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de învăţământul dual.

2-12 iunie
2020

Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, organizate la
toate unităţile de învăţământ gimnazial sau prin mijloace electronice de
comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.), pentru prezentarea
metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor 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
de stat, respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual. În judeţele care au
plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, şi aspectele
specifice privind învăţământul dual.

17 iunie
2020

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia
de admitere judeţeană 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.

18 iunie
2020

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene 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

6.3. Precizări privind completarea fişei de înscriere în învăţământul
profesional de  stat, pentru anul şcolar 2020 – 2021

1. Documente care reglementeză înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional de stat:Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar2020-2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii înînvăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetăriiştiinţifice nr. 5.068/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie2016, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia menţionată la acest articol se aplică în
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mod corespunzător, cu respectarea prevederilor prezentului ordin şi Calendarului admiterii înînvăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021.
2. Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul profesional de stat?Înscrierea elevilor în învăţământul profesional de stat se realizează în perioadele prevăzutepentru fiecare etapă din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat.Conform calendarului admiterii, aprobat prin Anexa nr. 1 la OMEC nr. 4325/2020 din 22 mai
2020în învăţământul profesional de stat, admiterea se realizează în 2 etape. Etapa I şi a II-a deadmitere în învăţământul profesional de stat se organizează la nivelul unităţilor de învăţământ. Înfiecare din primele două etape de admitere în învăţământul profesional se organizează:- înscrierea candidaţilor;- preselecţia candidaţilor, după caz;- proba suplimentară de admitere, după caz;- admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Absolvenţii  clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele
anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat
situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare se vor adresa Comisiei de admitere judeţeană şi
vor fi repartizaţi pe locurile libere în învăţământul profesional, în conformitate cu precizările
din calendarul admiterii în învăţământul profesional, aprobat prin Anexa nr.1 la OMEN nr.
5031 din 04.09.2018.
3. Cine eliberează fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat?Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional de stat, a elevilor din clasa a VIII-aşi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare în etapele I şi a II-a de admitere se realizează pebaza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, eliberată de unitatea de învăţământ
gimnazial. Pentru fiecare din etapele I şi a II-a de admitere, unitatea de învăţământ gimnazial vaelibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional de stat fiecărui elev/candidat careoptează pentru înscrierea în învăţământul profesional.
NOTĂ:
Elevilor care solicită eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat li se va

încheia situaţia şcolară înaintea eliberării acestei fişe. Nu se eliberează fişe de înscriere celor cu
situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

4. Unde se face înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional de
stat?Înscrierea candidaţilor în etapele I şi a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat seface la unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat, pe baza opţiuniicandidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multoropţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere.În acest scop, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, completată în prealabil deunitatea de învăţământ gimnazial conform precizărilor de mai jos (punctul 5), se ridică de cătrecandidat (respectiv de către părinte/tutore legal, în cazul candidaţilor minori) de la unitatea deînvăţământ gimnazial şi se depune la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesionalde stat, unde se va completa conform precizărilor de mai jos (punctul 6), în perioada menţionată încalendarul admiterii în învăţământul profesional, pentru etapa respectivă a admiterii.

5. Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ gimnazialLa unitatea de învăţământ gimnazial se completează doar informaţiile referitoare la datele
personale ale candidatului (CNP, data naşterii, numele şi prenumele candidatului şi iniţiala tatălui)



- Admitere 2020-2021

42

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN MINISTERUL

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

şi cele referitoare la şcoala de provenienţă (cod judeţ + cod şcoală de provenienţă, denumirea şcoliide provenienţă), după cum urmează:
 Codul numeric personal (câmp obligatoriu);
 Data naşterii (câmp obligatoriu);
 Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului;
 Iniţ. tată (câmp obligatoriu) = iniţiala tatălui;
 Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului;
 Cod judeţ – cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) – se observă că sunt douăseturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului, iar în al doilea set seintroduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la coduljudeţului VS, pentru Bucureşti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cucodul şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă este acelaşi cu cel folosit pentruadmiterea în învăţământul liceal.
 Media claselor V-VIII= media cu două zecimale;
 Şcoala de provenienţă (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă.

6. Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ care
organizează învăţământ profesional de stat:La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat se completeazăinformaţiile referitoare la: unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul, opţiunile candidatului(înregistrate în ordinea preferinţelor), rezultatele la probele de preselecţie (dacă e cazul), rezultatelela proba suplimentară de admitere (dacă e cazul), rezultatele la proba de limba maternă (dacă e cazul),media de admitere şi rezultatul admiterii, precum şi eventuale menţiuni, după cum urmează:- Unitatea = unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul.- Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate – reprezintă lista opţiunilor alesede candidat din oferta şcolii respective, în ordinea preferinţelor. În fişa de înscrierecandidaţii completează, cu asistenţa unităţii de învăţământ la care se face înscrierea,

codurile calificărilor pentru care optează din oferta şcolii respective, începând cucalificarea pe care o preferă cel mai mult şi continuând cu următoarele, în ordinea
preferinţelor.Ordinea opţiunilor de pe fişă este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată înconsiderare înaintea celorlalte opţiuni. Codurile opţiunilor sunt formate din 3 cifre şi suntunice pentru fiecare calificare la nivel naţional pentru toate şcolile.- Proba de preselecţie – datele referitoare la proba de preselecţie se vor completa deunitatea de învăţământ doar în situaţiile în care se aplică o procedură de preselecţie lasolicitarea expresă a partenerului de practică, în condiţiile prevăzute la art. 8 din OMENCŞnr. 5068 din 31.08.2016.
Preselecţia candidaţilor se organizează doar în anumite cazuri, în care, la unitateaşcolară respectivă, aceasta este solicitată în mod expres de către agenţii economici sauinstituţiile partenere pentru practica elevilor, care se implică prin susţinere financiară înformarea profesională a elevilor prin angajament menţionat în contractul-cadru, încheiatcu unitatea de învăţământ.- Proba suplimentară de admitere – datele referitoare la proba suplimentară de admiterese referă doar la situaţiile în care este necesară susţinerea probei suplimentare deadmitere, ca urmare a unui număr de candidaţi mai mare decât numărul de locuri oferitede unitatea respectivă de învăţământ, în conformitate cu art. 9 alin. (5) din OMENCŞ nr.5068 din 31.08.2016.- Nota la proba de limbă maternă – datele referitoare la nota la limba maternă se referădoar la situaţia în care candidatul respectiv optează pentru o calificare din oferta şcolii cupredare într-o limbă a unei minorităţi naţionale. Candidaţii sunt informaţi că, pentru
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clasele la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codulrespectiv în lista de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternărespectivă, sau dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbămaternă, organizată conform metodologiei de admitere în învăţământul liceal de stat şi aufost admişi.- Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat (Anexa  la OMENCŞ nr.5068 din 31.08.2016.), art. 12 (1) lit. a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeştenumărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, respectiv art. 12 (1) lit. b) în cazulîn care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea deînvăţământ.- Rezultat admitere – se marchează caseta corespunzătoare pentru Admis sau Respins.- Menţiune – se completează dacă un elev admis la învăţământul profesional de stat arenunţat la locul ocupat şi se semnează de candidat, părinte şi conducerea şcolii.

7. Înscrierea candidaţilor admişi în învăţământul profesional de statDupă afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional de stat, în perioadamenţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru fiecare etapă deadmitere, candidaţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscrierecuprinzând actele, în original, prevăzute la art. 14 (2) în Metodologia de organizare şi desfăşurare
a admiterii în învăţământul profesional de stat (Anexa  la OMENCŞ nr. 5068 din 31.08.2016.).Candidaţii care în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional destat nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare suntdeclarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământulprofesional de stat.
8. Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie, în învăţământul profesional de stat:Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie pot participa, în continuare, la procesul deadmitere, în aceeaşi unitate de învăţământ, în cazul în care au completat opţiuni şi pentru calificăripentru care nu s-a organizat proba de preselecţie.Candidaţii respinşi la preselecţie se pot înscrie, din nou, la o şcoală care are ofertă pentruînvăţământul profesional de stat şi care nu a organizat sesiune de preselecţie , pe baza aceleiaşi fişe deînscriere în învăţământul profesional sau pot opta pentru înscrierea în învăţământul liceal.
9. Înscrierea la liceu a candidaţilor care au participat la admiterea în învăţământul

profesional de stat:Candidaţii respinşi la preselecţie, dacă doresc să se înscrie la liceu, ridică (în perioadamenţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat) fişa de înscriere înînvăţământul profesional de la şcoala la care au fost respinşi, pe care apoi o depun la unitatea deînvăţământ gimnazial de la care provin, unde vor solicita şi completa fişa de înscriere în învăţământulliceal, în perioada menţionată în calendarul admiterii la liceu.Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul liceal.
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6.4. Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat
pentru anul şcolar 2019 – 2020

ETAPA I DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

29 iunie-3
iulie şi 6

iulie 2020

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul
profesional de stat şi a foii matricole:
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul
profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a
VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională
din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată, precum
şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII.
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul
profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi
de diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei
programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează
numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la
unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de
înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole.
Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de
învăţământ pentru care optează.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole şi a fişei de
înscriere în învăţământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită
aceasta. Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile
şi ore a absolvenţilor, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.
Documentele mai sus menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor
candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca recomandare importantă,
prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ şi ale
inspectoratelor şcolare.
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.
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6 iulie
2020

Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite şi
a unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional pentru
care au optat, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional.
La unităţile de învăţământ şi calificările la care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea
de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afişează şi
precizări detaliate privind probele suplimentare de admitere. Se va preciza dacă proba
suplimentară de admitere este luată în considerare pentru toate calificările sau doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la
calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în
situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană a situaţiei cu numărul de candidaţi
înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru fiecare calificare
profesională

9 iulie
2020

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în
învăţământul profesional.
Mediile finale se vor calcula cu proba suplimentară de admitere numai la unităţile de
învăţământ pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor
disponibile.
Transmiterea, la comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi şi
a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat, de către toate unităţile
de învăţământ

10 iulie
2020

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul
profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul
profesional de stat
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ 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.
Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma
primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor
de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi
sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim
necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a
II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate
decide redistribuirea, prin comisia judeţeană de admitere, a candidaţilor în limita
locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la
care vor fi invitaţi să participe.

13-17 iulie
2020

Transmiterea în format electronic de către unităţile de învăţământ cu ofertă
pentru învăţământul profesional, către unităţile de învăţământ gimnazial a
situaţiei privind rezultatele elevilor la admiterea în învăţământul profesional, în
scopul asigurării posibilităţii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a
absolvenţilor respinşi în etapa I, precum şi a celor care au renunţat sau nu şi-au
depus/transmis prin poştă dosarele de înscriere la unităţile la care au fost
declaraţi admişi.
Notă:
Unităţile de învăţământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere
pentru etapa a II-a la unităţile de învăţământ profesional, numai pentru absolvenţii
menţionaţi anterior.
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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.

13-17 iulie
2020

Transmiterea/depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de
înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi.
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.
Dosarul de înscriere conţine:
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de
către unitatea de învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost
declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele
naţionale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au
susţinut evaluarea naţională;
d) fişa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile
şi ore, afişat de către unitatea de învăţământ.
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.
Notă: Unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi vor afişa
la sfârşitul fiecărei zile tabelul nominal cu candidaţii care au depus dosarele de
înscriere.
Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă li se va comunica
telefonic sau prin e-mail situaţia înscrierii.

17 iulie
2020

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 în această
etapă de admitere

20-21 iulie
2020 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană.

21 iulie
2020

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană la unităţile de învăţământ
profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale

21 iulie
2020

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a
candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul
profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi
rezolvarea cazurilor speciale.
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 listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor
neocupate la învăţământul profesional de stat
Listele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care se află sub
efectivul minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică sub rezerva
completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar
pentru constituirea formaţiunilor de studii.

21 iulie
2020

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană, 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.



- Admitere 2020-2021

47

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN MINISTERUL

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

21 iulie
2020

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial a listei cu
locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat
din judeţ.
ISJ 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.
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional de stat şi/sau învăţământul dual a locurilor libere
pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire şi calificări profesionale, şi a
informaţiilor privind etapa a II-a de admitere

ETAPA A II-A DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

22-24 iulie
2020

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul
profesional de stat şi a foii matricole:
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul
profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a
VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională
din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată, precum
şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII, 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.
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul
profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi
de diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei
programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se
realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea
electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole şi a fişei de
înscriere în învăţământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită
aceasta Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile
şi ore a absolvenţilor, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.
Documentele mai sus menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor
candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca recomandare importantă,
prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ şi ale
inspectoratelor şcolare.
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Notă: Se va elibera o singură fişă de înscriere

23-24 iulie
2020

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă cu respectarea
aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul liceal

24 iulie
2020

Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite şi
a unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, a listei
candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional.
Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la
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calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în
situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană a situaţiei cu numărul de candidaţi
înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru fiecare calificare
profesională

27 iulie
2020

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor
de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în
învăţământul profesional Transmiterea la comisia de admitere judeţeană.

28 iulie
2020

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul profesional de
stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ 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 de către candidaţii respinşi a fişelor de înscriere, de la sediile
unităţilor respective de învăţământ, sau prin formular transmis electronic tuturor
candidaţilor care solicită acest lucru.

29 iulie-3
august
2020

Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care
candidaţii au fost declaraţi admişi.
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.
Dosarul de înscriere conţine:
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de
către unitatea de învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost
declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele
naţionale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au
susţinut evaluarea naţională;
d) fişa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi ore,
afişat de către unitatea de învăţământ. 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.
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 depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi
sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formaţiunilor de studii prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti - prin
repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice
la care vor fi invitaţi să participe.
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4 august
2020

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

Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia
de admitere judeţeană.

5 august
2020

Afişarea de către comisia de admitere judeţeană, la sediul inspectoratului şcolar şi pe
site-ul propriu, 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

6-7 august
2020

(conform
graficului
afişat de

comisia de
admitere

judeţeană)

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană.
Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană a candidaţilor care nu au
participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare sau au fost admişi, dar nu au
confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere.
Rezolvarea de către comisia judeţeană a situaţiilor de la nivelul unităţilor de învăţământ
la care în urma celor două etape de admitere nu s-au constituit în 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.
Comisia judeţeană va afişa la sediul inspectoratului şcolar şi pe site graficul de
desfăşurarea a şedinţei publice, pe zile, ore şi candidaţi.
Notă: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la
care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută proba suplimentară de
admitere în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual, 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 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

7 august
2020

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a
candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul
profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor
speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere
judeţeană.

7 august
2020

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia
informatică centralizată
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6.5. PLAN DE ŞCOLARIZARE – CLASA A IX-A ZI,
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT în anul şcolar 2020 – 2021

Unitatea de
învăţământ

Domeniul de
pregătire

Calificarea
profesională COD

Nr.
de

locuri

Denumirea agentului economic/agenţilor
economici cu care sunt încheiate
contracte-cadru pentru practica elevilor (în
paranteză număr de elevi la agentul
economic)

Colegiul
Economic al

Banatului
Montan
Reșița

Turism și
alimentație

Ospătar
(chelner),

vânzător în
unitățile de
alimentație

599 15

S.C. MILMAR SRL (1)
S.C. CONSIRON SRL (1),
S.C. LISCONSULTING SRL (1),
S.C. MEMENTO EVENTS G&I SRL (1)
S.C. CASA CU TEI SRL (1),
S.C. NOAH SRL (1),
S.C. MEGAMAN RECS SRL (1),
S.C. SILSOR SRL (1),
S.C. RENDENA FF SRL (1),
S.C. COMALEX SRL (1),
S.C. LISIPROD AURORA SRL(1),
S.C. SOHO HOUSE GASTRO PUB SRL (3),
S.C. BEG COMPANY IMPEX SRL (1)

Lucrător
hotelier 598 15

S.C. CONSIRON SRL (2),
S.C. LISCONSULTING SRL (3),
S.C. MEMENTO EVENTS G&I SRL (2),
S.C. RESIDI SRL (6),
S.C. COMALEX SRL (2)

Colegiul
Tehnic
Reșița

Mecanică
Mecanic utilaje
şi instalaţii în

industrie
523 14

TMK REȘIȚA S.A.  (12)
S.C. AUTOLIV ROMÂNIA S.R.L.- Divizia Textile
Resița (2)

Electric
Electrician
exploatare

joasă tensiune
567 14 S.C. UCM  REȘIȚA S. A.  (14)

Industrie textilă
şi pielărie

Confecţioner
produse textile 620 14 S.C. AUTOLIV ROMÂNIA S.R.L.- Divizia Textile

Resița (14)
Estetica şi igiena

corpului
omenesc

Frizer - coafor -
manichiurist -
pedichiurist

630 14
S.C. SALON DANA S.R.L.  (7)
CENTRO DI BELLEZZA BELLA DONNA
S.R.L.(7)

Liceul
Banatean

Oțelu Roșu

Mecanică Sudor 511 14 SN TRANSPORT GAZE NATURALE  (14)

Turism şi
alimentaţie

Ospătar
(chelner),

vânzător în
unitățile de
alimentație

599 14 SC BIDANIC SRL OTELU ROSU, S.C
LONGPREP SRL OTELU ROSU (14)

Liceul
Tehnologic

Berzovia
Mecanică

Mecanic utilaje
şi instalaţii în

industrie
523 28 SC PROIECTMETAL SRL DUMBRĂVIȚA (28)
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Unitatea de
învăţământ

Domeniul de
pregătire

Calificarea
profesională COD

Nr.
de

locuri

Denumirea agentului economic/agenţilor
economici cu care sunt încheiate
contracte-cadru pentru practica elevilor (în
paranteză număr de elevi la agentul
economic)

Liceul
Tehnologic
"Constantin

Lucaci"
Bocșa

Comerţ Comerciant-
vânzător 597 14 MARKET PARABO - BOCȘA (14)

Electromecanică
Electromecanic

utilaje şi
instalaţii

industriale
543 14

S.C. ELECTROECHIPAMENT SRL BOCȘA (5)
S.C. ENDRESS GROUP ROMANIA SRL
BOCȘA(4)
S.C. TRANSAVIA SA OIEJDEA, JUD. ALBA (5)

Mecanică
Mecanic auto 527 14

S.C. MAISTORU MARIUS SRL BOCȘA (6)
S.C. OSMAN PROCENTER SRL BOCȘA (4)
S.C. BILMECA CRIDEN SRL BOCȘA (4)

Sudor 511 14 ART DESIGN ERVIN SRL BOCȘA (14)

Liceul
Tehnologic
"Decebal"

Caransebeș
Mecanică

Lăcătuş
construcţii

metalice şi utilaj
tehnologic

501 14 SOCIETATEA DE ÎNTREŢINERE ŞI
REPARAŢII VAGOANE SA CRANSEBEŞ (14)

Mecanic utilaje
şi instalaţii în

industrie
523 14 PRAZITEC INTERNAŢIONAL SRL

CARANSEBEŞ (14)

Liceul
Tehnologic

”Clisura
Dunării”

Mecanică Sudor 511 14 I.I. POPA VIOREL IRINEL (14)

Liceul
Tehnologic

”Mihai
Novac”
Oravița

Mecanică Mecanic agricol 536 14 SC. MEIERHOF SRL (14)

Agricultură Lucrător in
agroturism 588 14 PFA DRINCĂ ALEXANDRU IOAN (14)

Liceul
Tehnologic

„Iosif
Coriolan
Buracu”
Prigor

Mecanică Mecanic
forestier 539 28

SC MARIO & IOSIF BMS (7);
SC AUTO IZVOR L & I SRL (8);
SC PIT MECANIC M & R SRL (5);
PFA ROMÂNU GIGEL DORU(3)
PFA GHIMBER PETRU SORIN (5)

Liceul
Tehnologic

„Sf. Dimitrie”
Teregova

Turism şi
alimentaţie

Ospătar
(chelner),

vânzător în
unitățile de
alimentație

599 14
S.C. MOTEL CAMPING SILVIA SRL (4)
S.C. M.A. RADU CONSTRUCT SRL (4)
S.C. LUIGI MORELI SRL (6)
SC HIGEG GHERGA (2)

Turism şi
alimentaţie

Lucrător
hotelier 598 14

AFRODITA RESORT & SPA (7);
COMPLEX HOTELIER DIANA RESTAURANT
BACOLUX SRL  (7)
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Unitatea de
învăţământ

Domeniul de
pregătire

Calificarea
profesională COD

Nr.
de

locuri

Denumirea agentului economic/agenţilor
economici cu care sunt încheiate
contracte-cadru pentru practica elevilor (în
paranteză număr de elevi la agentul
economic)

Liceul
Tehnologic
„Trandafir
Cocârlă”

Caransebeș

Mecanică Mecanic auto 527 14

S.C. LUCAS SRL (4),
I.I. GÂLGUE AURELIAN FUUL AUTO (2)
S.C. CLAUDIU & RYANNA SRL (2)
S.C. VEVERCA VLADY SERV SRL (2)
S.C. MOCANU X- CAR SERVICE SRL(4)

Liceul
Tehnologic

„Dacia”
Caransebeș

Construcţii,
instalaţii şi

lucrări publice

Instalator
instalaţii
tehnico -

sanitare şi de
gaze

580 14 S.C. ZACHE IMPEX S.R.L. CARANSEBEȘ (14)

Fabricarea
produselor din

lemn
Tâmplar
universal 613 14 S.C.MOBIROM S.A CARANSEBEȘ (14)

Silvicultură Pădurar 595 14 BAZA EXPERIMENTALĂ CARANSEBEȘ (14)

Mecanică Mecanic agricol 536 14 S.C.SIMPALEXIM.S.R.L. CARANSEBEȘ (14)

Liceul
Tehnologic

„Nicolae
Stoica de

Hateg"
Mehadia

Silvicultură Pădurar 595 14 OCOLUL SILVIC MEHADIA (7),
OCOLUL SILVIC BAILE HERCULANE(7)

Comerţ Comerciant-
vânzător 597 14 MADOL DANY(7) ,

S.C.COOP CONSUM MEHADIA(7)

Școala
Profesională

Agricolă
Cornereva

Agricultură Fermier montan 592 28
VALUȘESCU NICOLAE MARTIN PFA(7);
BRÎNZEI P. MARIA II(7);
I.I. GHINESCU MARIA(7);
I.I. TALPEȘ NICOLETA(7).

6.6. PLAN DE ŞCOLARIZARE – CLASA A IX-A ZI,
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL special în anul şcolar 2020- 2021

Unitatea de
învăţământ Localitatea

Domeniul de
formare

profesională

Calificarea
profesională de

nivel 3
COD Nr.

locuri

CENTRUL ȘCOLAR
DE EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ
"AURORA" Reșiţa

Industrie textilă
şi pielărie

Confecţioner
produse textile 620 12

Mecanică Lăcătuş mecanic
prestări servicii 538 12

CENTRUL ȘCOLAR
DE EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ
"CHRISTIANA"

Bocşa
Construcţii,
instalaţii şi

lucrări publice

Zugrav, ipsosar,
vopsitor, tapetar 578 15
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7. ADMITEREA
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor,este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior.
Măsura adoptată urmărește creșterea interesului tinerilor şi familiilor acestora față de

educația și formarea prin învățământul profesional, inclusiv dual, fapt care va duce la
îmbunătățirea pregătirii profesionale.

Conform Metodologiei de organizare a învățământului dual, au acces la programele de
pregătire, în mod gratuit şi persoanele în vârstă de maximum 26 de ani, absolvenți ai
învățământului obligatoriu, care au întrerupt studiile.Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi are
următoarele caracteristici specifice:

 Este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţialiangajatori şi parteneri de practică;
 Se desfăşoară pe baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi

operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe razacăreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şiobligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri şi a unui contract individual
de pregătire practică încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal alelevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileştedrepturile şi obligaţiile părţilor;

 Operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor;
 Operatorii economici acordă elevilor susţinere financiară şi alte forme de sprijin material, încondiţiile legii, prin:

 burse lunare, cel puţin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toatăperioada de pregătire teoretică și practică;
 cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (înfuncţie de domeniul de activitate);
 asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămăricorporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;
 echipamentele de lucru şi de protecţie;
 alte forme de sprijin material şi stimulente financiare convenite prin contractul departeneriat.Pregătirea practică a elevilor din învăţământul dual se desfăşoară în cadrul orelor de laboratortehnologic, al orelor de instruire practică şi al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile deînvăţământ.Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică din cadrul modulelor de pregătire sedesfăşoară la sediul operatorilor economici, la puncte de lucru ale acestora sau în alte locaţii stabilitede aceştia pe baza unor convenţii/contracte scrise.Durata stagiilor de pregătire practică se stabileşte prin planul-cadru de învăţământ.Stagiile de pregătire practică se derulează exclusiv, la operatorul economic/instituţia publicăparteneră.
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Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorullegal al elevului minor încheie un contract individual de pregătire practică cu operatorul economic şiunitatea de învăţământ.Contractul individual de pregătire practică se încheie pentru fiecare an de pregătire, la începutulanului şcolar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.Absolvenţii învăţământului dual, care finalizează stagiile de pregătire practică stabilite prinplanul-cadru de învăţământ, au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificăriiprofesionale.Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învăţământ,în colaborare cu operatorii economici parteneri care au asigurat formarea profesională a absolvenţilor.
Dacă urmezi învăţământul dual ai următoarele avantaje:

 Poţi dobândi o calificare profesională care îţi permite să obţii mai rapid un loc
de muncă şi să ai salariu mai repede decât colegii tăi, care optează pentru
învăţământul liceal;

 Vei beneficia, prin intermediul unui program naţional de susţinere a
învăţământului profesional, de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 lei;

 Vei beneficia de o bursă suplimentară, acordată de către operatorul
economic,  cel puţin la nivelul bursei acordate din fonduri publice;

 Pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vei
putea continua să lucrezi pe o perioadă determinată (cu respectarea
condiţiilor legale) pentru a-ţi face propriile economii;

 Vei beneficia de oportunităţile de angajare la operatorul economic
la care ai desfăşurat pregătirea practică, în baza contractului de
pregătire practică;

 După finalizarea acestui program poţi, în acelaşi timp, să lucrezi şi
să îţi continui studiile în cadrul liceului.

Absolvenţii învăţământului dual, care promovează examenul de certificare a calificării
profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al
certificatului, conform Europass.

 Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării
profesionale, pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în vederea obţinerii

diplomei de bacalaureat.
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7.1. PREGĂTIREA ADMITERII

25 mai
2020

Revizuirea planului de măsuri judeţean pentru pregătirea şi organizarea admiterii.
Reconfirmarea sau actualizarea, după caz, a componenţei comisiei de admitere
din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual, avizată de consiliul
de administraţie al unităţii de învăţământ.
Revizuirea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul dual, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, a
Procedurii de admitere, cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare

25 mai
2020

Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învăţământul dual
Unităţile de învăţământ contactează operatorii economici cu care au încheiat
contracte de parteneriat şi le solicită reconfirmarea contractelor semnate.
Unităţile de învăţământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează
şi transmit la inspectoratul şcolar situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat
pentru anul şcolar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu
menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate
contracte de parteneriat).

27 mai
2020

Inspectoratele şcolare transmit la MEC şi la CNDIPT situaţia proiectului planului
de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020-2021, pe baza răspunsurilor
operatorilor economici, cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de
elevi pentru care sunt încheiate contracte de parteneriat în învăţământul dual.

27 mai
2020

Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual aprobate, concretizată în
domenii de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor
economici parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia,
la sediile şi pe paginile web ale 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 2020-2021

27 mai-2
iunie
2020

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 2020-2021
Afişarea la sediile şi pe paginile web ale site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial a
graficului şedinţelor/sesiunilor de informare pentru elevi şi părinţi, cu privire la admiterea
în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual [metodologia şi calendarul
admiterii, modul de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul
profesional de stat, respectiv în fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, cu asigurarea
informării acestora inclusiv prin utilizarea de mijloace alternative de comunicare
(telefon, e-mail)].

5 iunie
2020

Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a broşurilor care cuprind
informaţii despre admitere pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune
electronică şi tipărită
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7.2. Informarea şi consilierea elevilor
cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în

învăţământul dual de stat

2-12
iunie
2020

Crearea pe site-ul ISJ a unei secţiuni dedicate promovării învăţământului profesional
şi tehnic, a meseriilor şi a ofertei educaţionale care să permită vizualizarea acţiunilor
de promovare a ÎPT, a meseriilor şi a ofertei unităţilor de învăţământ realizate în
parteneriat cu operatorii economici

Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online, iar informaţiile vor
fi axate pe:
- promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi, în special, a modului de
organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, inclusiv dual;
- informarea privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul dual şi
profesional şi beneficiile acestor forme de pregătire;
- conştientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea
continuării studiilor în învăţământul dual şi profesional de stat;
- oferta de şcolarizare pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul profesional, condiţii
de admitere.

Unităţile de învăţământ care îşi propun să şcolarizeze în învăţământul dual în anul şcolar
2020-2021 colaborează cu operatorii economici parteneri de practică, promovând pe
paginile web proprii exemple de bună practică (testimoniale, materiale video de
prezentare, exemple de succes), menţionând suplimentar faţă de cele menţionate anterior
şi aspecte privind perspectivele de angajare după finalizarea studiilor.

2-12
iunie
2020

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru
învăţământul dual în anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară on-line acţiunea
"Săptămâna meseriilor".
Acţiunea constă în afişarea pe site-ul unităţilor de învăţământ a unei secţiuni dedicate
promovării învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor şi ofertelor de şcolarizare şi
va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidenţiate modele de succes,
exemple de bună practică, experienţe relevante ale parteneriatului şcoală - operatori
economici.

2-12
iunie
2020

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează elevi în
clasa a VIII-a învăţământ gimnazial va desfăşura sesiuni de orientare şi consiliere
cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare
(telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc).

Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual, 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.

2-12
iunie
2020

Sesiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, inclusiv
prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.)
cu părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, 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 de stat, respectiv în fişa de opţiuni pentru
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învăţământul dual. În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă,
în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învăţământul dual.

17 iunie
2020

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de
admitere judeţeană 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

18 iunie
2020

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

7.3. Precizări privind completarea fişei de înscriere în învăţământul dual,
pentru anul şcolar 2020-2021

1. Documente care reglementeză înscrierea şi admiterea în învăţământul dual:Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale denivel 3, pentru anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru deorganizare 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 aprilie 2017, cumodificările şi completările ulterioare. Metodologia menţionată la acest articol se aplică în modcorespunzător, cu respectarea prevederilor prezentului ordin şi a Calendarului admiterii înînvăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilorpentru anul şcolar 2020-2021.
2. Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul dual?Înscrierea elevilor în învăţământul dual se realizează în perioadele prevăzute pentru fiecareetapă din calendarul admiterii în învăţământul dual.Conform calendarului admiterii în învăţământul dual, admiterea se realizează în 2 etape.

Etapa I şi a II-a de admitere în învăţământul dual se organizează la nivelul unităţilor de învăţământcare organizează învăţământul dual.
Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele

anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat
situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare se vor adresa Comisiei de admitere judeţeană şi
vor fi repartizaţi pe locurile libere în învăţământul dual, în conformitate cu precizările din
Calendarul admiterii în învăţământul dual, aprobat prin OMEC nr. 4325/2020 din 22 mai
2020.

3. Cine eliberează fişa de înscriere în învăţământul dual?Înscrierea candidaţilor in vederea admiterii în învăţământul dual se face la unitatea de
învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza opţiunii candidatuluipentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni înordinea preferinţelor exprimate de candidat.Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul dual a elevilor din clasa a VIII-a si a absolvenţilorclasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza Fisei de înscriere în învăţământul
profesional, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial, la care se anexează Fişa de opţiuni
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pentru învăţământul dual eliberată de către unitatea de învăţământ care organizează
învăţământ dual.

NOTĂ: Elevilor care solicită eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat li se
va încheia situaţia şcolară înaintea eliberării acestei fişe. Nu se eliberează fişe de înscriere celor
cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

4. Unde se face înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual?
Înscrierea candidaţilor în etapele I şi a II-a de admitere în învăţământul dual se face la

unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual, pe baza opţiunii candidatului pentru ocalificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordineapreferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere.În acest scop, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, completată în prealabilde unitatea de învăţământ gimnazial conform precizărilor de mai jos (punctul 5), se ridică de cătrecandidat (respectiv de către părinte/tutore legal, în cazul candidaţilor minori) de la unitatea deînvăţământ gimnazial şi se depune la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual. Laaceastă fişă se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completeazăla unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual.
Absolvenţii  clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare,
care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia
şcolară ulterior etapelor anterioare se vor adresa Comisiei de admitere judeţeană şi vor fi
repartizaţi pe locurile libere în învăţământul dual, în conformitate cu precizările din calendarul
admiterii în învăţământul dual, aprobat prin Anexa nr. 2 la OMEC nr. 4325/2020 din 22 mai
2020.

5. Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ gimnazialLa unitatea de învăţământ gimnazial se completează doar informaţiile referitoare la datele
personale ale candidatului (CNP, data naşterii, numele şi prenumele candidatului şi iniţiala tatălui)
şi cele referitoare la şcoala de provenienţă (cod judeţ + cod şcoală de provenienţă, denumirea şcoliide provenienţă), după cum urmează:

 Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
 Data naşterii (câmp obligatoriu)
 Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului
 Iniţ. tată (câmp obligatoriu) = iniţiala tatălui
 Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului
 Cod judeţ – cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) – se observă că sunt douăseturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului, iar în al doilea set seintroduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce lacodul judeţului VS, pentru Bucureşti se va completa cu B, iar celălalt câmp secompletează cu codul şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă este acelaşicu cel folosit pentru admiterea în învăţământul liceal.
 Media claselor V-VIII= media cu două zecimale
 Şcoala de provenienţă (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă

6. Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ care
organizează învăţământ dual:La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual se completează Fişa de opţiuni

pentru învăţământul dual, anexă la Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu:
informaţiile referitoare la datele personale ale candidatului (CNP, data naşterii, numele şi
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prenumele candidatului şi iniţiala tatălui) şi cele referitoare la opţiunile pentru calificările
profesionale din unitate pentru învăţământul dual.

7. Înscrierea candidaţilor admişi în învăţământul dualDupă afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul dual, în perioada menţionată încalendarul admiterii în învăţământul dual pentru fiecare etapă de admitere, candidaţii depun launităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere cuprinzând actele, în original.Candidaţii care în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual nu îşi depun
dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şivor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul dual.

8. Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de admitere în învăţământul dual:Candidaţii respinşi în etapa I de admitere în învăţământul dual, se pot înscrie în etapa a II-a pentruadmiterea în învăţământul profesional dual, sau etapa a II-a  de  admiterea în  învăţământul liceal.
7.4 Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat

pentru anul şcolar 2020– 2020

ETAPA I DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

29 iunie-3 iulie
2020 şi 6 iulie

2020

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul dual, pe baza fişei de opţiuni pentru învăţământ dual,
însoţită de foaia matricolă:

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de opţiuni pentru învăţământul dual
şi fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele
personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi
mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea din aplicaţia
informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-
VIII.

Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru
învăţământul dual şi pentru calificări din oferta unităţii se completează de către
candidaţi asistaţi de către diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ
gimnazial, pe baza unei programări pe zile şi intervale orare realizate pentru toţi
absolvenţii unităţii.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează
numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin
transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
dual şi profesional a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual, a fişei de înscriere a
candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute
în clasele V-VIII.

Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la
unităţile de învăţământ pentru care optează.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de
opţiuni pentru învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de
stat, pentru candidaţii care solicită aceasta şi a foii matricole
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Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de
opţiuni pentru învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de
stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceasta
Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile şi
intervale orare, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.

Documentele anterior menţionate se vor transmite şi în format electronic
tuturor candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca
recomandare importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale
unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare.

Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual pun la
dispoziţie unităţilor de învăţământ gimnazial informaţii şi îndrumări necesare pentru
completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta
de învăţământ dual, inclusiv informaţiile complete privind organizarea de probe
eliminatorii sau de admitere şi privind modul de desfăşurare a acestora.
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 opţiuni pentru învăţământul dual şi o
singură fişă de înscriere pentru învăţământul profesional de stat. Nu se
eliberează respectivele fişe elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară
neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

6 iulie 2020

Afişarea, la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care au ofertă
pentru învăţământ dual, precum şi informarea unităţilor de învăţământ
gimnazial de la care provin candidaţii, privind lista candidaţilor înscrişi în
învăţământul dual
În situaţia în care s-a decis susţinerea de probe de admitere se afişează şi precizări
detaliate privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va
preciza dacă se organizează probe de admitere şi 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 judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi
înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională

7-8 iulie 2020
Pentru candidaţii

care optează
pentru unităţile

de învăţământ şi
calificările la

care se
organizează

probe
eliminatorii

Desfăşurarea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis
organizarea acestora

Desfăşurarea probelor se va realiza în baza graficului şi unei programări
prealabile a candidaţilor, stabilite, afişate şi comunicate de fiecare unitate de
învăţământ care organizează probele eliminatorii către candidaţi şi către
unităţile de învăţământ gimnazial de la care aceştia provin, în vederea asigurării
informării candidaţilor privind susţinerea probelor în format on-line.

Candidatul care nu are acces la tehnologie pentru susţinerea probei în format on-line
va susţine proba on-line la şi cu sprijinul unităţii de învăţământ gimnazial de la care
provine, fiind informat în prealabil despre graficul şi programarea corespunzătoare de
către unitatea de învăţământ la care şi-a depus dosarul de înscriere.
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8-9 iulie 2020
Pentru candidaţii

care au optat
iniţial pentru
unităţile de

învăţământ şi
calificările la

care se
organizează

probe
eliminatorii

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii, prin afişare la sediul unităţii de
învăţământ care a organizat probele, precum şi către candidaţi şi către unităţile
de învăţământ gimnaziale de la care provin aceştia, prin utilizarea mijloacelor
electronice de comunicare

Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual se
afişează şi se comunică, după caz, prin utilizarea mijloacelor electronice de
comunicare, la sfârşitul fiecărei zile, către candidaţi împreună cu precizarea privind
posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă
unitate de învăţământ care organizează învăţământ dual la care nu s-au organizat
probe eliminatorii sau în învăţământul profesional la unităţile de învăţământ şi
calificările la care nu s-au organizat probe de preselecţie, până la termenul stabilit
prin calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv în învăţământul profesional.

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial asigură comunicarea cu propriii
absolvenţi care au participat la această etapă şi, la cererea candidaţilor respinşi la
probele eliminatorii, consiliază şi sprijină elevii şi reprezentanţii legali ai acestora
pentru înscrierea, pe baza fişei iniţiale, prin completarea casetelor pentru următoarea
unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale pentru care optează.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează
numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin
transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
dual şi profesional a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual, a fişei de înscriere a
candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute
în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de
înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.

Notă:
Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere
prevăzute mai sus, cu respectarea aceloraşi prevederi de înscriere.

Notă:
Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

Notă:
În situaţia în care, în fişa iniţială de opţiuni pentru învăţământul dual, candidaţii au
completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de
învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia vor fi consideraţi înscrişi pentru
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/profesionale pentru care au optat va fi mai mare
decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere.

În cazul comunicării de către candidaţii admişi la probele eliminatorii către unitatea
de învăţământ la care au susţinut etapa de admitere a renunţării/retragerii fişelor de
înscriere, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut
şi promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obţinute la aceste probe.
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9 iulie 2020

Actualizarea şi afişarea, la sediile şi pe pagina web a site-urile unităţilor de
învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi
la învăţământul dual

Afişarea tuturor informaţiilor privind organizarea probelor de admitere, cu precizarea
calificării/calificărilor la care se organizează probe, 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 situaţiei cu numărul de
candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare
calificare profesională

Notă:
Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere - proba suplimentară, în cazul în
care aceasta a fost decisă la nivelul unităţii de învăţământ cu ofertă pentru
învăţământul dual, va consta în valorificarea unei/unor medii obţinute de candidat la
disciplinele cuprinse în planul cadru pentru învăţământul gimnazial, cu respectarea
prevederilor art. 10 alin. b), respectiv art. 12 alin. (1) lit. b) din OMEN nr. 3.356/2017,
privind calculul mediei de admitere prin procedura de admitere elaborată la nivelul
unităţii.

9 iulie 2020

Desfăşurarea probelor de admitere.

Notă:
Pentru anul şcolar 2020-2021, desfăşurarea acestor probe reprezintă calculul mediei
finale de admitere, în condiţiile în care, prin procedura de admitere elaborată la nivelul
unităţii de învăţământ care are ofertă de locuri în învăţământul dual, s-a decis
organizarea de probe de admitere.

10 iulie 2020

Comunicarea prin afişare la sediu şi prin mijloace electronice de comunicare, către
candidaţi şi către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin candidaţii, a
rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual, de către unităţile de
învăţământ care au organizat aceste probe

10 iulie 2020

Calcularea, de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ, a
mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de
admitere în învăţământul dual Transmiterea, la comisia de admitere judeţeană, a listei
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul dual, de
către toate unităţile de învăţământ

10 iulie 2020

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a
listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul
profesional de stat Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ care organizează
învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi

Afişarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi

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 transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere vor fi
înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de
locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care
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nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor
minime se poate decide redistribuirea, prin comisia judeţeană de admitere, a
candidaţilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei
şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe

Informarea candidaţilor asupra rezultatelor finale ale admiterii în etapa I de
către unităţile de învăţământ cu ofertă în învăţământul dual la care au susţinut
admiterea, prin mijloace alternative de comunicare

13-17 iulie 2020

Transmiterea în format electronic, de către unităţile de învăţământ cu ofertă
pentru învăţământul dual către unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei
privind rezultatele candidaţilor la admiterea în învăţământul dual, în scopul
asigurării posibilităţii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenţilor
respinşi în etapa I, precum şi a celor care au renunţat sau nu şi-au
transmis/depus dosarele de înscriere la unităţile la care au fost declaraţi admişi

Notă:
Unităţile de învăţământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere
pentru etapa a II-a la unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, numai pentru
absolvenţii menţionaţi anterior, în urma solicitărilor acestora.

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.

13-17 iulie 2020

Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de
înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi

Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de
primire.

Dosarul conţine:
a) fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, în copie;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de

către unitatea de învăţământ gimnazial sau de către unitatea de învăţământ la care a
fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele

naţionale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au
susţinut evaluarea naţională;
d) fişa medicală.

Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile
şi intervale orare, afişat de către unitatea de învăţământ.

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau netransmiterii/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 transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.

Notă:
Unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi vor afişa la
sfârşitul fiecărei zile tabelul nominal cu candidaţii care au depus dosarele de
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înscriere. Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă li se
va comunica telefonic sau prin e-mail situaţia înscrierilor.

17 iulie 2020

Transmiterea la comisia judeţeană 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 candidaţilor admişi în această etapă
de admitere

20, 21 iulie 2020

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de
admitere judeţeană nu va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru
care s-au organizat probe eliminatorii şi/sau de admitere decât cu acordul
unităţilor de învăţământ respective, după consultarea cu operatorii economici
parteneri

21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană la unităţile de învăţământ
profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale

21 iulie 2020

Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ profesional a
candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul
dual şi în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în
etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale.

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 listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor
neocupate la învăţământul profesional de stat, şi, în mod distinct, în învăţământul dual
Listele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care se află
sub efectivul minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică sub rezerva
completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar
pentru constituirea formaţiunilor de studii.

21 iulie 2020

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană 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

21 iulie 2020

Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor 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 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 cu evidenţierea
distinctă a celor din învăţământul dual

Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ cu ofertă
educaţională pentru învăţământul profesional de stat şi/sau învăţământul dual a
locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire şi calificări profesionale, şi
a informaţiilor privind etapa a II-a de admitere

ETAPA A II-A DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

22-24 iulie 2020
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul dual, pe baza fişei de opţiuni pentru învăţământ dual,
însoţită de foaia matricolă:
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Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de opţiuni pentru învăţământul dual
şi fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele
personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi
mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea din aplicaţia
informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-
VIII, pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de opţiuni pentru învăţământul
dual sau fişe de înscriere pentru învăţământul profesional de stat în etapa I de
admitere.

Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru
învăţământul dual şi pentru calificări din oferta unităţii se completează de către
candidaţi asistaţi de către diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ
gimnazial, pe baza unei programări pe zile şi intervale orare realizată pentru toţi
absolvenţii unităţii.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează
numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin
transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
dual şi profesional a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual, a fişei de înscriere a
candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute
în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de
înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.

Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de
opţiuni pentru învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de
stat, pentru candidaţii care solicită aceasta

Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de
opţiuni pentru învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de
stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceasta

Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile şi
intervale orare, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial

Documentele anterior menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor
candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca recomandare
importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ
şi ale inspectoratelor şcolare.

Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual pun la
dispoziţie unităţilor de învăţământ gimnazial informaţii şi îndrumări necesare pentru
completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta
de învăţământ dual, inclusiv informaţiile complete privind organizarea de probe
eliminatorii sau de admitere şi privind modul de desfăşurare a acestora.

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
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rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă.

Notă: Absolvenţilor li se va elibera o singură fişă de opţiuni pentru învăţământul
dual, respectiv o singură fişă de înscriere pentru învăţământul profesional de
stat.

23-24 iulie 2020 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă cu respectarea
aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul liceal

24 iulie 2020

Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care au ofertă
pentru învăţământ dual, precum şi informarea unităţilor de învăţământ
gimnazial de la care provin candidaţii privind lista candidaţilor înscrişi în
învăţământul dual

În situaţia în care s-a decis susţinerea de probe de admitere se afişează şi precizări
detaliate privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va
preciza dacă se organizează probe de admitere şi 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 judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi
înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională

25-27 iulie 2020

Desfăşurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleaşi condiţii cu
cele prevăzute la etapa I de admitere în învăţământul dual, conform celor
prevăzute de procedura de admitere elaborată de unitatea de învăţământ care
organizează admiterea

Informarea candidaţilor asupra rezultatelor probelor de admitere prin afişare la sediu
şi prin mijloace electronice de comunicare

27 iulie 2020

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor
de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în
învăţământul dual, cu modificările şi completările ulterioare
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană.

28 iulie 2020

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a
listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul
profesional de stat Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de
învăţământ care organizează învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a
celor respinşi în învăţământul dual

Afişarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, respectiv ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de opţiuni
pentru învăţământ dual de la sediile unităţilor de învăţământ sau prin formular
transmis electronic tuturor celor care solicită acest lucru
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29 iulie-3 august
2020

Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de
înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi

Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de
primire.
Dosarul conţine:
a) fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, în copie;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de
către unitatea de învăţământ gimnazial sau de către unitatea de învăţământ la care a
fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale
/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut
evaluarea naţională;
d) fişa medicală.

Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi
intervale orare, afişat de către unitatea de învăţământ.

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau netransmiterii/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 transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.

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 - prin
repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe
publice la care vor fi invitaţi să participe

4 august 2020

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 listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei
locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul
dual

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

Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale, de către comisia de
admitere județeană

5 august 2020 Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la
sediul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a listei cu locurile libere şi a
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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

6-7 august 2020
(conform

graficului afişat
de comisia de

admitere
judeţeană/a
municipiului
Bucureşti)

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană

Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană a candidaţilor care nu au
participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare, sau au fost admişi dar nu au
confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere

Rezolvarea de către comisia judeţeană a situaţiilor de la nivelul unităţilor de
învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în 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.

Comisia judeţeană va afişa la sediul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar graficul
de desfăşurare a şedinţei publice, pe zile, pe intervale orare şi pe candidaţi.

Notă: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la
care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie
la admiterea în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual probe
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe
numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unităţii de
învăţământ, transmis în urma consultării cu operatori economici

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană către unităţile de învăţământ
care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a situaţiei finale
privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal constituite

7 august 2020

Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ profesional,
inclusiv dual, a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere
în învăţământul profesional şi învăţământul dual, după depunerea dosarelor de
înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile realizate
prin comisia de admitere judeţeană

7 august 2020
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia
informatică centralizată
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7.5.     PLAN DE ŞCOLARIZARE – CLASA A IX-A ZI,
ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL, pentru anul şcolar 2020-2021

Unitatea de
învăţământ

Domeniul
de

pregătire
Calificarea profesională COD

Nr.
de

locuri

Denumirea agentului
economic/agenţilor economici cu care sunt
încheiate contracte-cadru pentru practica elevilor (în
paranteză număr de elevi la agentul economic)

Colegiul
Economic

al Banatului
Montan,
Reșița

Turism și
alimentație

Ospătar (chelner),
vânzător în unitățile de

alimentație
599 21

S.C. MILMAR SRL( 1)
S.C. CASA BARAJ SRL (2)
S.C. LISCONSULTING SRL(1)
S.C. MEMENTO EVENTS G&I SRL (2)
S.C. CASA CU TEI SRL (1)
S.C. VIBE SPIRIT SRL (4)
S.C. MGK NOV DISTRIBUTION SRL (2)
S.C. LISIPROD AURORA SRL (2)
S.C. SOHO HOUSE GASTRO PUB SRL(4)
S.C. REGAL PROSPER FOOD SRL (2)

Bucătar 601 14

S.C. MILMAR SRL (1)
S.C. CASA BARAJ SRL (2)
S.C. CASA CU TEI SRL (1)
S.C. VIBE SPIRIT SRL (2),
S.C. MGK NOV DISTRIBUTION SRL (2),
S.C. LISIPROD AURORA SRL (2),
S.C. SOHO HOUSE GASTRO PUB SRL(2)
S.C. REGAL PROSPER FOOD SRL (2)

Comerţ Comerciant-vânzător 597 24
S.C. PROFI ROM FOOD SRL ( 20)
KMG WORLD TRADING SRL (2)
S.C. C+C S.A. (2)

Industrie
alimentară

Brutar, patiser,
preparator produse

făinoase
603 15

S.C. GOLDIE PASTA SRL (4)
S.C. PAU-PAN SRL ( 4)
S.C. PANGRAM S.A (5)
S.C. ANDANIS SRL (2)

Colegiul
Tehnic
Reșița

Mecanică

Lăcătuş mecanic
prestări servicii 538 25

S.C. SPALECK S.R.L.  (2)
S.C. PLASTOMET S.A. (20)
S.C.  PRODMEC S.A. (2)
S.C. TERMOSERV CET S.R.L. (1)

Sudor 511 15
S.C. SPALECK S.R.L.  (3)
S.C. PLASTOMET S.A. (10)
S.C.  PRODMEC S.A. (2)

Mecanic auto 527 17

S.C. MEMORY SERV S.R.L. (2)
S.C. SERVICE CASA AUTO CIPI S.R.L.(3)
S.C. INTERALEXIS S.R.L. (2)
S.C. EUROBANAT LEASING  S.R.L. (2)
S.C. MA-RA MERTALSERV IMPEX .SR.L.(2)
S.C. CARFIN  S.R.L. (1)
S.C. ANTHONY STEPH SPEED MOTORS
S.R.L. (3)
S.C.  ARTA SERVICE S.R.L. (2)

Electric Electrician constructor 563 16
S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL
S.R.L. (15)  S.C. ELECTRO EUROSTAR
S.R.L. (1)

Fabricarea
produselor
din lemn

Tâmplar universal 613 11
S.C. SANTAL S.R.L.  (3)
S.C. SILVANUS S.R.L. (6)
S.C. VALBER S.R.L.   (2)
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Unitatea de
învăţământ

Domeniul
de

pregătire
Calificarea profesională COD

Nr.
de

locuri

Denumirea agentului
economic/agenţilor economici cu care sunt
încheiate contracte-cadru pentru practica elevilor (în
paranteză număr de elevi la agentul economic)

Liceul
Tehnologic

”Clisura
Dunării”
Moldova

Nouă

Turism şi
alimentaţie

Lucrător hotelier 598 15

S.C. YOU PROGRAMMING SRL (5)
S.C. MSL DUNA PENSION SRL PENSIUNE
LORENA (5)
S.C. ECATOUR SRL- PENSIUNEA
ECATERINA (4)
S.C. PRIVATNA RADJA COD OMERA  SRL
(1)

Ospătar (chelner),
vânzător în unitățile de

alimentație
599 24

S.C. MSL DUNA PENSION SRL -
PENSIUNEA LORENA (5)
S.C. GPC&GABRYEL SRL - COMPLEX
EGRETA (4)
S.C. ECATOUR SRL- PENSIUNEA
ECATERINA (4)
S.C. PRIVATNA RADJA COD OMERA SRL
(3)
S.C. BALLROOM ALEXANDRA SRL (2)
S.C. LA VENATORIA TOURS SRL (1)
S.C. AUTO ALEX SRL (5)

Liceul
Tehnologic
„Trandafir
Cocârlă”

Caransebeș

Mecanică Mecanic auto 527 20

S.C. CHIRTON TRADING SRL (4),
I.I. GÂLGUE AURELIAN FUUL AUTO (4)
S.C. CLAUDIU & RYANNA SRL (5)
S.C. VEVERCA VLADY SERV SRL (3) S.C.
LUCAS SRL (4),
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8. CENTRELE ZONALE DE ÎNSCRIERE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
LICEAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 CU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARONDATE

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 1

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ NR. 2

REŞIŢA

Tip loc. Şcoli arondate
urban Școala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa
urban Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz“ Reşiţa
urban CSEI „Primăvara” Reşiţa
rural Școala Gimnazială „Petre Sava Băleanu” Văliug
rural Școala Gimnazială Tîrnova

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 2

COLEGIUL
NAŢIONAL

„TRAIAN LALESCU“
REŞIŢA

Tip loc. Şcoli arondate
urban Colegiul Naţional „Traian Lalescu“ Reşiţa
urban Școala Gimnazială „Mihai Peia“ Reşiţa
rural Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Caraşova
rural Școala Gimnazială Lupac
rural Școala Gimnazială Goruia

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 3

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ NR.

8 REŞIŢA

Tip  loc. Şcoli arondate
urban Colegiul Naţional „Mircea Eliade“ Reşiţa
urban Liceul de Arte „Sabin Păuţa“ Reşiţa
urban Școala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa
rural Școala Gimnazială Zorlenţu Mare
rural Școala Gimnazială „Sfântul Iacob“ Brebu

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 4

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
NR. 9  REŞIŢA

Tip  loc. Şcoli arondate
urban Școala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa
urban Școala Gimnazială Nr. 9 Reşiţa
urban Liceul Teologic Baptist Reşiţa
urban C.S.E.I. „Aurora“ Reşiţa
rural Școala Gimnazială  Fârliug
rural Școala Gimnazială „Aurel Peia“ Ezeriş

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 5
LICEUL „MATHIAS
HAMMER“ ANINA

Tip  loc. Şcoli arondate

urban Liceul „Mathias Hammer“ Anina

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 6

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

NR. 1
BOCŞA

Tip  loc. Şcoli arondate
urban Școala Gimnazială Nr. 1 Bocşa
urban Școala Gimnazială Nr. 2 Bocşa
urban Liceul Teoretic „Tata Oancea“ Bocşa
urban CSEI  „Christiana“ Bocşa
rural Școala Gimnazială Dognecea
rural Școala Gimnazială Ocna de Fier
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rural Liceul Tehnologic Berzovia
rural Școala Gimnazială Măureni
rural Școala Gimnazială Ramna
rural Școala Gimnazială Vermeş
rural Școala Gimnazială Tirol

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 7

COLEGIUL
NAŢIONAL

„TRAIAN DODA“
CARANSEBEŞ

Tip  loc. Şcoli arondate
urban Colegiul Naţional „Traian Doda“ Caransebeş
rural Școala Gimnazială Petroșniţa
rural Școala Gimnazială Vârciorova
rural Școala Gimnazială Copăcele
rural Școala Gimnazială Sacu
rural Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu
rural Școala Gimnazială Poiana

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 8

COLEGIUL
NAŢIONAL
„C.D. LOGA“

CARANSEBEŞ

Tip  loc. Şcoli arondate
urban Colegiul Naţional „C. D. Loga“ Caransebeş
urban Liceul Tehnologic „Decebal“ Caransebeş
urban Liceul Tehnologic „Dacia“ Caransebeş
urban C.S.E.I. Caransebeş
rural Școala Gimnazială Cornuţel
rural Școala Gimnazială Obreja
rural Școala Gimnazială „Trandafir Cocîrlă“ Turnu

Ruieni
CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR.  9

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ NR. 3

OŢELU ROŞU

Tip  loc. Şcoli arondate
urban Școala Gimnazială Nr. 3 Oţelu Roşu
urban Școala Gimnazială Nr. 1 Oţelu Roşu
urban Liceul Bănățean Oțelu Roșu
rural Școala Gimnazială Glimboca
rural Școala Gimnazială Zăvoi
rural Școala Gimnazială Băuţar
rural Școala Gimnazială „Trandafir Tămaş“ Marga
rural Școala Gimnazială „Ştefan Velovan“ Rusca

Montană
CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 10

LICEUL
„HERCULES“

BĂILE HERCULANE

Tip  loc. Şcoli arondate
urban Liceul „Hercules“ Băile Herculane
rural Liceul Tehn. „Nicolae Stoica de Haţeg“ Mehadia
rural Școala Gimnazială Topleţ
rural Școala Gimnazială „Traian Lalescu“ Cornea
rural Școala Gimnazială Iablaniţa
rural Școala Gimnazială Lăpuşnicel
rural Școala Gimnazială Mehadica
rural Școala Profesională Agricolă Cornereva
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CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 11

LICEUL TEHNOLOGIC
„SF. DIMITRIE“

TEREGOVA

Tip loc. Şcoli arondate
rural Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie“ Teregova
rural Școala Gimnazială Slatina-Timiş
rural Școala Gimnazială Verendin
rural Școala Gimnazială Domaşnea
rural Școala Gimnazială Armeniş

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 12

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

„ROMUL LADEA“
ORAVIŢA

Tip  loc. Şcoli arondate
urban Școala Gimnazială  „Romul Ladea“ Oraviţa
urban Liceul Tehnologic  „Mihai Novac”  Oraviţa
rural Școala Gimnazială „Pavel Bordan“ Grădinari
rural Școala Gimnazială „Iuliu Birou“ Ticvaniu Mare
rural Școala Gimnazială „Romulus Fabian“ Vărădia
rural Școala Gimnazială Vrani
rural Școala Gimnazială „Petru Oallde“ Forotic

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 13

LICEUL
TEORETIC
„GENERAL

DRAGALINA”
ORAVIŢA

Tip  loc. Şcoli arondate
urban Liceul Teoretic „General Dragalina” Oraviţa
rural Școala Gimnazială „Gheorghe Guga“ Răcăşdia
rural Școala Gimnazială Berlişte
rural Școala Gimnazială „Vasile Versavia“ Naidăş
rural Școala Gimnazială Ciclova Română
rural Școala Gimnazială Cărbunari
rural Școala Gimnazială „Mihai Novac“ Sasca Montană
rural Școala Gimnazială Ciudanoviţa

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 14

LICEUL
TEHNOLOGIC

„CLISURA
DUNĂRII“

MOLDOVA NOUĂ

Tip loc. Şcoli arondate
urban Liceul Tehn. „Clisura Dunării“ Moldova Nouă
rural Școala Gimnazială Berzasca
rural Școala Gimnazială Sicheviţa
rural Școala Gimnazială Gîrnic
rural Școala Gimnazială „Atanasie Cojocaru“ Pojejena
rural Școala Gimnazială  „Sf. Sava“ Socol
rural Școala Gimnazială Coronini

CENTRUL DE ÎNSCRIERE NR. 15

LICEUL TEORETIC
„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI

Tip loc. Şcoli arondate
rural Liceul Teoretic „Eftimie Murgu“ Bozovici
rural Școala Gimnazială Bănia
rural Școala Gimnazială ”Dr. Ion Sîrbu” Eftimie Murgu
rural Școala Gimnazială Dalboşeţ
rural Școala Gimnazială Lăpuşnicu Mare
rural Liceul Tehnologic „Iosif Coriolan Buracu“ Prigor
rural Școala Gimnazială Şopotu Nou
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CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE pentru candidaţii din alte judeţe

COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE pentru învăţământul seral

COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA
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9. ADMITEREA  ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL  particular
în anul 2020 – 2021– reţea şcolară, plan de școlarizare, admitere –

9.1. Reţeaua şcolară pentru învăţământul liceal particular în  anul şcolar 2020– 2021

Unitatea de învăţământ Adresa, nr. tel/fax, e-mail

Liceul Tehnologic „Max Auşnit”
Caransebeş

Caransebeş, Str. Aeroportului, Nr. 1, tel. 0722 436 144/0722436142e-mail: liceulmaxausnit@gmail.com
9.2. Planul  de școlarizare  pentru CLASA A IX-A ZI, învăţământul liceal particular

9.3. Depunerea dosarelor de înscriere la liceuAdmiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal  particular  pentru anul școlar 2019
– 2020 se desfășoară în perioada 13 -20 iulie.Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 cererea de înscriere;
 cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie certificată înconformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel decompetenţe;
 adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională din clasa  aVIII-a;
 foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 fişa medicală.

Unitatea de
învăţământ

Filiera Profil /
Domeniul pregătirii de bază

Nr.
clase

Nr.
locuri

Ultima
medie
2017

Liceul Tehnologic
„Max Ausnit“
Caransebeș

Tehnologică Tehnic – electromecanică 1 28 -
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10. MODELE – FIȘE DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
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ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
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ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT
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În perioada desfășurării Admiterii 2020, vă sfătuim să 

apelaţi cu încredere la paginile web oficiale ale MINISTERULUI 

EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII, http://www.edu.ro, Portalului 

MINISTERULUI EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII –   Admitere 2020 http:// 

http://admitere.edu.ro/2020/ şi ale INSPECTORATULUI ŞCOLAR 

JUDEȚEAN CARAŞ-SEVERIN http://isjcs.ro unde veţi găsi întreaga 

metodologie şi toate datele necesare unei orientări cât mai corecte. 
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