26 iulie 2021

Comunicat de presă

Ministerul Educaţiei a publicat sâmbătă, 24 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării
computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a (pentru anul școlar 2021 - 2022).
În județul Covasna au fost repartizați în clasele de liceu 821 de elevi din totalul elevilor cu opțiuni
completate și 203 elevi în clasele vocaționale pe cele 1076 locuri aprobate (43 de clase liceale).
Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 25-28 iulie, candidații vor
transmite/ depune obligatoriu dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși pentru
a nu pierde locul pe care au fost admiși.
50 de elevi proveniți din județ nu au fost repartizați în această etapă întrucât nu au completat
suficiente opţiuni.
Cei 50 de elevi pot intra în a doua etapă de repartizare computerizată pe locurile rămase libere și
vor completa, în perioada 29 iulie – 5 august, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost
repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25 - 28
iulie) și de candidații care au susținut examenul de Evaluare națională, dar nu au participat în prima etapă de
admitere.
Completarea opțiunilor în fișe se realizează la ISJ Covasna (Biroul 22) sau prin formular transmis
electronic la adresa bartokenikoanna@isj.educv.ro.
Pentru această etapă sunt disponibile 43 de locuri la secția română și 9 locuri la secția maghiară – profil
vocațional (arte). Locurile disponibile la secția română sunt în următoarele licee: Colegiul Național „Mihai
Viteazul” Sf. Gheorghe – profil „Științele naturii” – 9 locuri, Liceul tehnologic „Constanti Brâncuși” Sf.
Gheorghe – „Turism și alimentație” – 16 locuri, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Întorsura Buzăului –
„Electronică automatizări” – 9 locuri, Liceul „Korosi Csoma Sandor” Covasna – „Științe ale naturii” – 9 locuri.
La secția maghiară cele 9 locuri disponibile sunt la Liceul de Arte „Plugor Sandor” Sf. Gheorghe – clasa de arte
vizuale.
Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea
rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va
face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
În intervalul 9 - 11 august, comisia judeţeană de admitere va rezolva, pe baza cererilor depuse la
secretariatul ISJ Covasna, toate cazurile speciale apărute după cele două faze de repartizare computerizată.
În perioada 9-13 august, comisia de admitere județeană va repartiza, pe baza cererilor depuse la
secretariatul ISJ Covasna, candidații care nu au fost repartizați computerizat în primele două etape de admitere,
care nu și-au depus dosarul de înscriere în termen și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut examenul de
Evaluare națională, dar optează pentru locuri rămase libere la liceu.
De asemenea, au fost aprobate 700 de locuri (28 de clase) care includ și locurile special alocate pentru
elevii cu CES și pentru elevii rromi în învățământul profesional și profesional special, din care au fost ocupate
405 locuri.
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Și pentru înscrierea la învățământul profesional, conform calendarului admiterii în învățământul liceal de
stat, în perioada 27-28 iulie, candidații vor transmite/ depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor
tehnologice în care au fost admiși.
Cu excepția Liceului Economic „Berde Aron”, Sf. Gheorghe și a Liceului Tehnologic „Constantin
Brâncuși” Sf. Gheorghe, în celelalte licee tehnologice din județ sunt rămase locuri libere pentru a doua etapă de
înscriere în învățământul profesional.
Pentru înscriere, în perioada 26-30 iulie candidații vor solicita de la unitățile de învățământ unde au
absolvit 8 clase fișa de înscriere pentru învățământul profesional pe care o vor depune la liceul tehnologic ales,
în perioada 30 iulie – 3 august.
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