Informare
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A
pentru anul școlar 2021-2022
În conformitate cu calendarele de admitere în învățământul profesional de stat, în perioada 05-14
iulie 20201 sunt planificate următoarele activități:
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinților, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informaţiile privind
5-14 iulie 2021 datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele
şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, precum și a foii matricole cu
mediile obținute în clasele V-VIII.
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere pentru învățământul profesional de stat
Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată,
aflați în stare de corigență sau repetenție.
5-14 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual.
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional
oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii.
14 iulie 2021 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional
La unitățile de învățământ și calificările la care numărul candidaților înscriși la unitatea
de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări
detaliate privind probele suplimentare de admitere.
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi (valabil și pentru înscrierea în învățământul
dual)
16-19 iulie 2021Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea
pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii
claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ .
Fişele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ la comisia de
admitere județeană.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
20 iulie 2021 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi (în ședință publică, care
poate fi organizată și on-line).
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Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES (valabil și pentru înscrierea
în învățământul dual)
18-19 iulie
Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate
2021
pentru candidaţii cu CES la ISJ - comisia de admitere judeţeană
Repartizarea computerizată a candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaților
20 iulie 2021
cu CES (în ședință publică, care poate fi organizată și on-line).
Inspector școlar
Bartók Enikő Anna
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