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EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021
 ORDINUL M.E.C. NR. 5.455 din
31.08.2020 privind organizarea și
desfășurarea evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar
2020-2021
 Metodologiei de organizare și desfășurare
a evaluării naționale pentru elevii clasei a
VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată
prin O.M.E.C.T.S. NR. 4801/2010
privind organizarea și desfășurarea
evaluării naționale pentru elevii clasei a
VIII-a în anul școlar 2010-2011.
Programe noi pentru susținerea EN 2021 la:
- Limba și literatura română;
- Limba și literatura română pentru școlile și
secțiile cu predare în limba maghiară;
- Limb și literatura maghiară maternă;
- Limba și literatura germană;
- Matematică.

 O.M.E.C. NR. 3472/2020
privind aprobarea PROGRAMELOR pt.
susținerea evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a, începând cu
anul școlar 2020-2021.

EVALUAREA NAȚIONALĂ – noutăți

.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE
ORGANIZARE A EN 2021
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MODELE DE SUBIECTE
Modele de subiecte asemănătoare cu Evaluarea de la finalul clasei a VI-a,
sub formă de broșură
.

MEC/CNEPE va transmite TESTE ANTRENAMENT, începând cu prima săptămână din semestrul al II-lea

COMISIA JUDEȚEANĂ DE
ORGANIZARE A EN 2021
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Evaluare Națională -2021
Limba și literatura română
CADRUL LEGAL:

Programa școlară - Anexa nr. 2 la ordinul
ministrului educației naționale nr. 3393 /
28.02.2017 – programe diferite (limba și
literatura română/minorități)
Programa de examen: ORDIN nr. 3472/2020
din 10 martie 2020 privind aprobarea
programelor pentru susţinerea evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a,
începând cu anul şcolar 2020 - 2021*)

Structură nouă a subiectului
subiect:http://subiecte.edu.ro/2021/evaluarenationala/modeledesubiecte/

•
•
•

•

2 texte stimul (la prima vedere)
Itemi variați
(obiectivi+semiobiectivi+subiectivi);
Tip broșură (la fel ca la Evaluările Naționale –
a II-a, a IV-a, a VI-a;) – urmează să apară
„Ghidul candidatului EN”
Structura subiectului are în vedere o nouă viziune, care
valorifică procesele cognitive evaluate prin testările
PIRLS şi PISA, vizează modelul dezvoltării personale
în receptarea textului literar şi caracterul funcţional al
componentei lingvistice, în conformitate cu profilul de
formare a absolventului de gimnaziu şi cu programa
şcolară.

Centrate pe competențe
!!nu se cer comentarii/reproduceri pe de rost!!.
Se pleacă de la texte la prima vedere (texte stimul)
pe baza cărora elevii demonstrează abilitățile și
atitudinile dobândite în gimnaziu.

Profilul de formare al absolventului
competențele cheie

Evaluare Națională -2021
Matematică

CADRUL LEGAL:

Programa școlară - Anexa nr. 2 la ordinul
ministrului educației naționale nr. 3393 /
28.02.2017
Programa de examen: ORDIN nr. 3472/2020
din 10 martie 2020 privind aprobarea
programelor pentru susţinerea evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a,
începând cu anul şcolar 2020 - 2021

Structură nouă a subiectului
http://subiecte.edu.ro/2021/evaluarenationala/modeledesubiecte/

• Subiectul I și II (itemi cu alegere multiplă)
• Subiectul III (semiobiectivi+subiectivi);
• Tip broșură (la fel ca la Evaluările Naționale
– a II-a, a IV-a, a VI-a;) – urmează să apară
„Ghidul candidatului EN”
Noua programă de Matematică pentru Evaluarea Națională
2021 este mai detaliată în privința competențelor generale și
specifice pe care examenul trebuie să le evalueze față de
programa aflată în vigoare, adoptată în 2014.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE

EVALUAREA NAȚIONALĂ pentru elevii cu tulburări de
învățare
ART. 27 din OMEN 3124/2017, privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea
suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare:
.
„Adaptarea procedurilor de examinare la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a
VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, în cazul elevilor cu TSI orientaţi şcolar şi
profesional, se face prin:
a) asigurarea unui timp suplimentar din timpul alocat iniţial pentru elaborarea lucrării;
b) în cazul elevilor cu dislexie citirea subiectelor este asigurată de către un profesor
asistent; subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;

c) în cazul elevilor cu disgrafie elevul are dreptul la evaluare orală sau va dicta
conţinutul lucrării către un profesor asistent;
d) în cazul elevilor cu discalculie se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou,
tablă pitagoreică sau tabele cu formule.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE
ORGANIZARE A EN 2021
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TRASEUL EDUCAȚIONAL AL ABSOLVENTULUI
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL

a) Filiera teoretică, cu
profilurile umanist şi real;

Învăţământul liceal
cuprinde
următoarele filiere
şi profiluri:

b) Filiera tehnologică, cu
profilurile tehnic, servicii,
resurse naturale şi protecţia
mediului;

c) Filiera vocaţională, cu

profilurile militar, teologic,
sportiv, artistic şi
pedagogic.

FILIERA TEORETICĂ
PROFIL UMANIST

PROFIL REAL

SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

• FILOLOGIE

• ȘTIINȚE
SOCIALE

• MATEMATICĂ INFORMATICĂ

• ȘTIINȚE ALE
NATURII

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL TEHNIC

PROFIL SERVICII

SPECIALIZĂRILE
SPECIALIZĂRILE
• ELECTRIC
• ELECTROMECANICĂ
• ELECTORNICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI
• MECANICĂ
• PRODUCȚIA MEDIA
• CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PUBLICE
• INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
• FABRICAREA PRODUSELOR DIN
LEMN
• CHIMIE INDUSTRIALĂ
• TEHNICI POLIGRAFICE

• ECONOMIC
• COMERȚ
• TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
PUBLICĂ
• ESTETICĂ ȘI IGIENA
CORPULUI OMENESC

PROFIL
RESURSE
NATURALE
ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
SPECIALIZĂRILE
• AGRICULTURĂ
• INDUSTRIE ALIMENTARĂ
• SILVICULTURĂ
• PROTECȚIA MEDIULUI

FILIERA VOCAȚIONALĂ
I. PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

• ÎNVĂȚĂTOREDUCATOR

• EDUCATORPUERICULTOR

• BIBLIOTECAR
DOCUMENTARIST

• PEDAGOG
ȘCOLAR

III. PROFIL TEOLOGIC

II. PROFIL SPORTIV
SPECIALIZAREA
• INSTRUCTOR
SPORTIV

SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

• TEOLOGIC
ORTODOX

• PATRIMONIU
CULTURAL

SPECIALIZAREA
• TEOLOGIE
(Catolic, unitarian,
reformat, baptist)

IV. PROFIL ARTISTIC
SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

• ARHITECTURĂ

• ARTE
AMBIENTALE ȘI
DESIGN

• ARTE PLASTICE ȘI
DECORATIVE

• MUZICĂ

• COREGRAFIE

CALENDARUL ADMITERII
Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de
stat în anul şcolar 2021 - 2022 se va desfășura potrivit cadrului
normativ reglementat prin O.M.E.C. Nr. 5.457/31.08.2020 privind
organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de
stat pentru anul școlar 2021-2022.
Atenție! 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, în învățământul liceal sau profesional, care s-au
retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se
transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în
cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de
pregătire/specializare/calificare profesională la alt, nu participă la
procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar
2021 – 2022. Se aplică ROFUIP

DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

A. Pregătirea admiterii

CALENDARUL
ADMITERII

8 februarie 2021

Elaborarea planului de măsuri
județean pentru pregătirea și
organizarea admiterii

1 martie 2021

Anunțarea, de către ISJ, a
metodologiei de organizare a probei
de verificare a cunoștințelor de
limbă maternă
Transmiterea de către Comisia
națională de admitere a modelului
fișei de înscriere în clasa a IX-a și a
anexei acesteia, pentru elevii care
doresc să participe la probele de
aptitudini sau la probe de verificare
a cunoștințelor de limbă modernă
sau maternă

DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL
A. Pregătirea admiterii

10 mai 2021

CALENDARUL
ADMITERII

10 - 14 mai
2021

Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare
profesională, concretizată în profiluri, domenii și
calificări profesionale, pentru învățământul liceal,
filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de
învățământ liceal pe filiere, profiluri,
specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date de la nivelul fiecărei unități de
învățământ gimnazial și la nivel județean,
cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a
VIIIa
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre
admitere; postarea broșurii pe site-ul ISJ
Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a
broșurilor
Transmiterea de către ISJ la școli a listei centrelor
de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui
centru
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe
site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de
completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a
VIII-a și părinții acestora.

DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL
A. Pregătirea admiterii

17 mai – 11
iunie 2021

CALENDARUL
ADMITERII
16 iunie 2021

17 iunie 2021

Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii
pentru prezentarea procedurilor de admitere și a
planului de școlarizare, organizate la unitatea de
învățământ sau prin mijloace electronice de
comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.)
Transmiterea de către fiecare unitate de
învățământ gimnazial către comisia de admitere
județeană a bazei de date cuprinzând mediile
generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIIIa, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu
situația neîncheiată sau exmatriculați, prin
completarea acestor informații în aplicația
informatică centralizată
Transmiterea de către comisia de admitere
județeană către Comisia națională de admitere a
bazei de date cuprinzând mediile generale de
absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin
confirmarea finalizării operațiunilor specifice
completării acestor date în aplicația informatică
centralizată

DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL
A. Pregătirea admiterii

5 iulie 2021

Transmiterea de către Comisia națională de
admitere către comisiile județene a bazei de date cu
mediile de admitere și a ierarhiei județene prin
activarea, în aplicația informatică centralizată, a
secțiunilor și rapoartelor specifice
Depunerea declarațiilor de către părinții sau
reprezentanții legali ai candidaților care optează
pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără
a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și
literatură maternă, la secretariatele unităților de
învățământ de proveniență

6 iulie 2021

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor
de înscriere cu numele/codul unității de învățământ
gimnazial, cu datele personale ale absolvenților
clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu
notele și mediile obținute la evaluarea națională din
clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea
acestora din aplicația informatică centralizată

7 iulie 2021

Anunțarea ierarhiei la nivel județean a
absolvenților clasei a VIII-a

CALENDARUL
ADMITERII

STABILIREA IERARHIEI
ABSOLVENȚILOR

CLUB PRESIDENT TRAINING

20

ADMITERE 2021 în învățământul liceal – calendar scurt
PROBELE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ/MATERNĂ (pt. clasele
bilingve sau cu predare în limbile minorităților)
PROBE DE APTITUDINI (pentru liceele vocaționale cu profil: militar, pedagogic, arte,
.
teologic, sportiv)
Perioada: 19 mai – 4 iunie desfășurarea probelor 26-28 mai 2021
10-14 mai 2021 – distribuirea broșurii de admitere
4 iulie 2021 – afișarea rezultatelor finale EN 2021;
6 iulie 2021 – validarea rezultatelor admiterii la liceele vocaționale;
7 iulie 2021 – anunțarea ierarhiei județene;
ETAPA I:
8-9 iulie – completarea fișelor de înscriere pe locuri speciale alocate elevilor rromi/cu CES;
12 iulie 2021 – repartizarea computerizată pe locurile speciale;
8-14 iulie 2021 – completarea fișelor de înscriere;
16 iulie 2021 – repartizarea computerizată;
17-20 iulie 2021 – depunerea dosarelor de înscriere la licee.
ETAPA a II-a
21 iulie 2021 – afișarea locurilor libere (inclusiv a celor neocupate)
22-23 iulie 2021 – înscrierea, desfășurarea probelor lingvistice/de aptitudini
29 iulie 2020 – repartizarea computerizată
2-4 august – rezolvarea cazurilor speciale
COMISIA JUDEȚEANĂ DE
21
ADMITERE 2021

PROBELE DE APTITUDINI

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE 2021
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PROBELE DE APTITUDINI

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE 2021
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PROBELE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ SAU MATERNĂ

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE 2021
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PROBELE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ SAU MATERNĂ

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE 2021
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PROBELE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ SAU MATERNĂ

Art. 7. La liceele unde se organizează clase sau grupe. cu predare a unei limbi moderne
în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase
sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de
departajare.
Candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim
bilingv vor putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost
repartizați computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim
intensiv, fără a mai susține proba prevăzută la art. 7, dacă au fost admiși la profilul la
care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim
intensiv

COMISIA JUDEȚEANĂ DE
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ADMITERE LA UNITĂȚILE ȘCOLARE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR
NAȚIONALE
Candidaților care au promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de
învățământ cu predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în
limba modernă în regim bilingv, li se pot recunoaște, la .cerere, rezultatele obținute la limba
respectivă și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a limbii moderne în regim bilingv.
Această prevedere se aplică și candidaților care au promovat cel puțin una din clasele
gimnaziale la o unitate de învățământ din străinătate, având ca limbă de predare limba
modernă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv.
Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea
națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la
evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În
acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de părinte sau reprezentantul legal și de
candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la
secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești
candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul
rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în
învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale
COMISIA JUDEȚEANĂ DE
ADMITERE 2021
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ADMITEREA PE LOCURI SPECIALE PENTRU RROMI
02 octombrie
2020

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

05 octombrie
2020 –
29 ianuarie 2021

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și
on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de
învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura
electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul
recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și
procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și
părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei
recomandări de apartenență la etnia rromă.

08 februarie 2021 Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării

scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în
vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei
perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022!

COMISIA JUDEȚEANĂ DE
ADMITERE 2021
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ADMITEREA PE LOCURI SPECIALE PENTRU ROMI
10 mai 2021

Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă
pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)

08 – 09 iulie 2021

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi. și de către părinții acestora, asistați de
diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în baza de
date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și
candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea
eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din
calculator
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

12 iulie

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea
rezultatelor candidaților. Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi
se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de
admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei
care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost
repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la
prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat
pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022

COMISIA JUDEȚEANĂ DE
ADMITERE 2021
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ADMITEREA PE LOCURI SPECIALE PENTRU ELEVII CU CES
Obținerea certificatului de orientare școlarăși profesională emis de
Centrul Județean, care atestă existența unei cerințe educaționale
08 februarie 2021 speciale a elevului. Depunerea și înregistrarea de către părinte/
. învățământ de proveniență, a
reprezentantul legal, la unitatea de
certificatului de orientare școlară șiprofesională emis CJRAE.
12 aprilie –
18 iunie 2021

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de
profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în
unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații
care solicităînscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu
08 – 09 iulie 2021 CES în unitățile de învățământde masăși de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de
învățământ.
12 iulie 2021

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților
cu CES în unitățile de învățământde masăși comunicarea
rezultatelor candidaților.Repartizarea candidaților pe locurile
distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o
sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere
și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.
COMISIA JUDEȚEANĂ DE
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Admiterea candidaților pentru învățământul special
 07 – 09 iulie 2021 - Înscrierea și repartizarea candidaților pentru
.
învățământul special
 Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia
de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul
inspectoratului școlar județean și communicate unităților de
învățământ până la data de 11 iunie 2021.
 Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare
computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de
aceștia
 Informațiile referitoare la locurile distinct alocate în unitățile de
învățământ de masă pentru candidații cu CES: condițiile de înscriere,
data limită de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile respective
etc. sunt cuprinse în broșura de admitere.
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ANALIZA CIFREI DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA a XI-a,
anul școlar 2021-2022
Învățământ
ZONA

NR.
ELEVI
CLASE
TOTAL ZONA DEVA
517
18,46
TOTAL ZONA HUNEDOARA
379
13,54
TOTAL ZONA SIMERIA
92
3,29
TOTAL ZONA CĂLAN
110
3,93
TOTAL ZONA HAȚEG
165
5,89
TOTAL ZONA ORĂȘTIE
208
7,43
TOTAL ZONA BRAD
182
6,50
TOTAL ZONA ILIA
62
2,21
TOTAL ZONA PETROȘANI
258
9,21
TOTAL ZONA LUPENI
132
4,71
TOTAL ZONA PETRILA
128
4,57
TOTAL ZONA VULCAN
180
6,43
TOTAL ZONA URICANI
54
1,93
TOTAL JUDEȚ
2467 88,10714

Dual
Profesional
0,5
5,5
1,5
5,5
0
1
0
1
0
1
0
3
0
2
0
1
0
4
0
1
0
1
0
2
0
1
2
29

COMISIA JUDEȚEANĂ DE
ADMITERE 2021

32

Admiterea în învățământul profesional de stat pentru anul
școlar 2021 - 2022 | Ordinul MEC 5449/2020
Învăţământul profesional, după clasa a VIII-a:
• este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de. zi;
• pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional inclusiv elevii din învăţământul
special care finalizează învăţământul secundar inferior ;
• se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale nivel 3, calificare
recunoscută atât în ţară cât şi în Uniunea Europeană, conform Cadrului naţional al
calificărilor.
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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Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat
pentru anul școlar 2021 - 2022
PREGĂTIREA ADMITERII
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

ACTIVITATEA

.

Elaborarea planului de măsuri la nivel de județ pentru pregătirea și
1 februarie 2021
organizarea admiterii în învățământul profesional/dual
Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională
pentru învățământul profesional de stat, spre aprobare, la inspectoratul
8 februarie
școlar județean a propunerii privind componența comisiei de admitere din
2021
unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ
profesional de stat, avizată de consiliul de administrație al unității de
învățământ
Transmiterea de către ISJ către unitățile de învățământ care au ofertă
15 februarie
educațională pentru învățământul profesional de stat, a aprobării comisiei
2021
de admitere din unitatea de învățământ
22 februarie
2021

Unitățile de învățământ stabilesc cu operatorii economici dacă vor
organiza sesiune de preselecție a candidaților și cu privire la probele
suplimentare de admitere pentru situația în care numărul de candidați este
mai mare decât numărul de locuri.
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Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat
pentru anul școlar 2021 - 2022
PREGĂTIREA ADMITERII
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

26 februarie
2021

26 februarie
2021

10 mai 2021

ACTIVITATEA

ISJ transmite unităților de învățământ avizul pentru procedura de
.
preselecție și procedura de admitere
Afișarea, la sediul unităților de învățământ a procedurii de preselecție
(după caz) și a procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe
domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul
profesional de stat, a perioadelor de înscriere pentru anul școlar 20212022
Transmiterea, de către Comisia națională de admitere, a modelului fișei de
înscriere în învățământul profesional și dual de stat, precum și a anexelor
la fișa de înscriere pentru înscrierea candidaților pe locurile speciale
pentru romi și pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe
educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă
Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat
aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la
sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de
învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat
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Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat
pentru anul școlar 2021 - 2022
PREGĂTIREA ADMITERII
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

10-14 mai 2021

5-8 iulie 2021

5-8 iulie 2021

ACTIVITATEA

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)
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea
elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere
în învățământul profesional și dual de stat cu informațiile privind datele
personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire,
notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin
tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă
educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în
învățământul profesional și dual de stat
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Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat
pentru anul școlar 2021 - 2022
PREGĂTIREA ADMITERII
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

8 iulie 2021

16 iulie 2021

17-20 iulie
2021

ACTIVITATEA

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru
.
învățământul profesional, a listei candidaților
înscriși în învățământul
professional
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București
a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în
învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista
candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru
care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.
Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților declarați
admiși în învățământul profesional de stat Afișarea de către unitățile de
învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei
candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat
Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care
candidații au fost declarați admiși
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CONSILIERE INFORMARE

CONSILIERE INFORMARE
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