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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau după caz, a 

reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

 

 

 

 

Numele si 

prenumele 

 

 

 

Functia 

 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborare Ianc Leontina   Consilier rețea 

școlară 

  

1.2. VERIFICARE 

vicepreședinte 

SCIM  

Prof. dr. Florian-Cosmin 

Porcar  

 

Inspector 

şcolar general 

adjunct 

  

1.3. AVIZARE 

președinte SCIM 

Prof. Dari Toma Inspector 

şcolar general 

adjunct 

  

1.4 APROBARE Prof. dr. Vasile – 

Gheorghe Bulgărean 

Inspector 

școlar 

general 

  

 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

  

Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

 

Componenta revizuita 

 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei sau reviziei 

editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 x x  

2.2. Revizia 1 x x  

2.3 Revizia 2 x x  
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, dupa caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale  

 

  

Scopul 

difuzării 

 

Exem

-plar 

nr.  

Compar-

timent 

 

Funcţia 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Aplicare  1 1.Comisia 

Județeană 

Admitere  

2.Directorii 

unităților 

școlare cu 

învățământ 

liceal, 

profesional, 

dual, 

gimnazial 

Comisia de 

admitere, 

Directori 

1. Membrii 

Comisiei 

Județene de 

Admitere Sălaj, 

2.Directorii 

unităților de în- 

vățământ 

  

3.2. Informare  1 1.Mana-

gement 

2.Comisia 

monitorizare 

SCIM 

3.Unitățile 

de învăță-

mânt  

Inspector școlar 

general adjunct 

Președintele 

Comisiei Jude- 

țene admitere 

Membrii 

comisiei  

   

3.3 Informare  1 Site-ul ISJ 

Sălaj 

    

3.3. Arhivare  1   Crișan Laura 

Ianc Leontina  

  

 

4. SCOPUL 

 
Prezenta procedură: 

- Stabilește modul de desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul 

școlar 2020-2021, etapa a II-a de admitere 

 

 

5. DOMENIUL  DE  APLICARE 

 
Procedura se aplică de către membrii comisiei judeţene constituită la nivelul judeţului 

Sălaj  
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Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică tuturor candidaţilor la admiterea în învățământul 

liceal de stat din seria curentă, precum şi celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021, aflați în următoarele situații: 

 

 a) candidații care au fost repartizaţi computerizat în învățământul liceal de stat, anul 

școlar 2020 - 2021, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, inclusiv cei care au optat 

pentru locurile speciale pentru romi, învățământul liceal special sau locurile distinct alocate 

elevilor cu CES;  

b) candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în 

învățământul liceal de stat, anul școlar 2020 - 2021, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi 

computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi, învățământul liceal 

special sau locurile distinct alocate elevilor cu CES;  

c) absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate 

calcula media de admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu 

modificările și completările ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019 și O.M.E.C. nr. 

4317/21.05.2020.  

Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică atât părinţilor/tutorilor legal 

instituiţi/reprezentanţilor legali ai candidaților, cât și cadrelor didactice și directorilor unităților de 

învățământ care au atribuții privind admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal de 

stat, şi anume:  

o personalului din unităţile de învăţământ de stat;  

o membrilor Comisiei de Admitere a Municipiului București;  

o membrilor comisiilor de înscriere/admitere din unitățile de învățământ;  

o părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai candidaților care pot 

participa la a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat în anul școlar 

2020-2021 

 

 

6. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ  

 
6.1.Legea educației naționale nr. 1/2011,cu modificările și completările ulterioare 

6.2. OMEN nr.4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021; 

6.3.OMEN nr.5087/30.08.2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021; 

6.4.OMEN nr.5532/11.12..2019 pentru modificarea şi completarea OMEN 

nr.4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2020-2021  

6.5. OMEC nr.4317/2020 pentru modificarea şi completarea OMEN nr.4948/27.08.2019 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 

2020-2021- Anexa 1 la ordinul MEC 4317/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului 
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ministerului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările 

ulterioare;  

6.6. OMEC nr. 4532/15.06.2020 pentru modificarea și completarea OMEC nr. 4948/2019 privind 

organizarea și desășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021; 

6.7. OMEC nr.4325/22.05.2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021; 

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 

școlar 2011-2012, aprobat prin OMECTS nr. 4802/31.08.2010; 

6.8. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul 

școlar 2020-2021, aprobat prin Anexa nr. 2 – Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4948/2019) privind 

organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021; 

6.9. Calendarul admiterii în învățămntul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul 

școlar 2020-2021, aprobat prin OMEC nr. 5087/2019, completat și modificat prin OMEC nr. 

4326/2020; 

6.10. Procedura MEC nr. 29941/11.06.2020 cu privire la admiterea pe locurile speciale romi; 

6.11. Procedura MEC nr. 31276/24.06.2020 de admitere a candidaților pe locurile distinct alocate 

în învățământul liceal, profesional și dual de stat din unitățile de învățământ de masă, pentru 

integrarea individuală a elevilor cu cerințe aducaționale speciale CES proveniți din învățământul 

de masă și din învățământul special 

6.12. Decizia nr. 329/2.06.2020 de numire a Comisiei Județene de Admitere  a Inspectoratului 

Școlar Județean Sălaj pentru anul școlar 2020-2021;  

 

 

7. DEFINIŢII  ŞI  PRESCURTĂRI 
 

7.1. Definiţii ale termenilor utilizaţi 
 

7.a. Procedura operaţională – Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care trebuie 

urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu 

privire la succesiunea elementelor din cadrul derulării procesului respectiv. 

 

7.b. Ediţie a unei proceduri – Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată 

7.c.Revizia în cadrul ediţiei – Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1 PO Procedură operţională 

2 E Elaborare 
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3 V Verificare 

4 A Aprobare 

5 Ap. Aplicare 

6 Ah. Arhivare 

7 MEC Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

8 ISJ Sălaj Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 

9 CA Consiliu de Administraţie 

10 OMEN Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale 

11 OMEC Ordin al Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

12 Calendar Calendarul admiterii în clasa a IX-a învăţământ liceal 

de stat pentru anul școlar 2020-2021 

 

8. PROCEDURA 
 

A. Dispoziții generale 

Art.1 - (1) In baza prevederilor art. 2, alin.(16) lit.a) din OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind 

organizarea desfășurarea admiterii în învățământul liceal  de stat  pentru  anul  școlar  2020- 

2021, cu modificările și completările ulterioare, prezenta procedură reglementează 

modalitatea de înscriere la a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat în 

cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. 

(2) Prezenta procedură se adreseaza candidaților din seria curentă și celor din seriile 

anterioare care nu implinesc 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului școlar 2020-

2021;   

(3) Prezenta procedura se aplica de către Comisia Județeană de Admitere și Comisia din 

Centrul de admitere; 

Art. 2 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, candidații romi și candidații cu CES își 

păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după 

soluționarea situațiilor speciale, care se află în următoarele situații:  

❖ Candidații care au fost repartizați computerizat, dar nu și-au depus dosarele de 

înscriere în termen; 

❖ Candidații care au participat la repartiția computerizată, dar nu au fost repartizați; 

❖ Candidații care nu au participat la repartiția computerizată; 

❖ Candidații care nu au susținut Evaluarea Națională; 

❖ Elevii care s-au întors din străinătate și au solicitat echivalarea studiilor; 
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Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 

Potrivit OMEC nr. 4532/15.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului 

ministrului educației naționale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. 

 

Data 

Limită/ 

perioada 

EVENIMENTUL 

 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 a 

celor destinate candidaţilor romi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu 

CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă 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 cursurilor anului şcolar 2020-2021, candidaţii romi şi candidaţii cu 

CES îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au 

rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale 

27 iulie 

2020 

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

28-29 iulie 

2020 

Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

24-30 iulie 

20920 

Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi 

computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de 

înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la 

repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, 

nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a VIII-a 

care nu au susţinut evaluarea naţională 

30 iulie – 3 

august 2020 

Repartizarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, 

a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, 

dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care 

nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de 

admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi 

a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională. 

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 

admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului 

şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ 
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până la data de 24 iulie 2020. 

4 august 

2020 

Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin 

confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică 

centralizată 

 

Calendarul pentru susținerea probelor de aptitudini: 

 

27 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini 

28 – 29 iulie 2020 - Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini 

 

 

❖ Centrul de admitere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, 

pentru candidații din seria curentă și celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 

ani pâna la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, va fi sediul 

INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ; 

  

❖ ÎN PERIOADA 24-30 IULIE 2020, la secretariatul ISJ Sălaj, se vor depune cererile 

de înscriere – conform modelului atașat, candidații care au fost repartizaţi 

computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de 

înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la 

repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu 

au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au 

susţinut evaluarea naţională 

  

❖ La cerere se va anexa: 

- Adeverința eliberată de unitatea de învățământ în care elevul a absolvit clasa a VIII-a, 

cu media claselor V-VIII, media la Evaluarea Națională, Media de admitere (în cazul 

elevilor care nu au susținut Evaluarea Națională – adeverința cu media claselor V-VIII 

sau copia Foii matricole); 
- Copia certificatului de naștere al elevului; 
- Copia atestatului pentru echivalarea studiilor, eliberat de ISJ Sălaj ( pentru elevii care 

au frecventat studiile în străinătate); 
- Recomandarea scrisă din partea unei organizații civice, cultural sau politice a romilor, 

legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și nu faptul că fac 

parte din respective organizație (pentru candidații care optează pentru locurile special 

alocate elevilor romi); 
- Copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de CJRAE – până cel 

târziu la începutul semestrului al II-lea din anul școlar în curs, care atestă existența 

unei cerințe educaționale special a elevului (pentru candidații care optează pentru 

locurile special alocate elevilor cu CES); 
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- Copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care nu au susținut/ echivalat 

probe de aptitudini și elevii care au susținut/ echivalat cunoștințele de limbă maternă/ 

modernă);  
 

❖ 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 cursurilor anului şcolar 2020-2021, candidaţii romi şi candidaţii cu CES îşi 

păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere 

după soluţionarea situaţiilor speciale 
 

❖ Repartizarea candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, 

dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au 

participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, 

din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a 

VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională. Se realizează de către comisia de admitere 

judeţeană, PE LOCURILE RĂMASE LIBERE AFIȘATE LA DATA DE 24.07.2020 pe 

site-ul ISJ Sălaj (candidaţii romi şi candidaţii cu CES îşi păstrează prioritatea pe 

locurile destinate fiecărei categorii):  

 

1. Candidații care au susținut Evaluarea Națională, în ordinea descrescătoare a mediei; 

            În cazul în care 2 candidați au medii de admitere egale, departajarea acestora se va face 

pe baza următoarelor criterii: 

            a.media generală obținută la Evaluarea Națională; 

            b.media generală de absolvire a claselor V-VIII; 

            c.nota obținută la Evaluarea Națională - proba de limba și literatura română; 

            d.nota obținută la Evaluarea Națională – proba matematică 

 

2. Candidații care nu au susținut Evaluarea Națională, în ordinea descrescătoare a mediei de 

absolvire a claselor V-VIII; 

 

❖ La încheierea etapei a doua de admitere în învățământul liceal, Comisia Județeană de 

Admitere Sălaj, va transmite către Centrul naţional de admitere rezxultatele repartizării 

prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată. 

 

❖ Pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 

2020-2021, se aplica în mod corespunzător prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția  datelor). 
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Dispoziții finale 

➢ Inspectoratul Școlar Județean Sălaj asigură postarea pe site-ul propriu și 

transmiterea prezentei proceduri tuturor unităților de învățământ preuniversitar 

care școlarizează elevi în clasa a VIII-a.  

 

➢ Conducerile unităților de învățământ întreprind măsuri pentru informarea și 

consilierea părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai candidaţilor:  

 

1. care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus 

dosarele de înscriere în termen; 

2. candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în 

prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, 

inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi, învățământul liceal și 

profesional special sau locurile distinct alocate elevilor cu CES; 

3. ai absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională; 

 cu privire la modalitățile prin care pot beneficia de prevederile prezentei proceduri, 

precum și cu privire la calendarul de desfășurare a etapei a doua de admitere în 

învățământul liceal, pentru anul școlar 2020-2021.  

Informațiile vor fi afișate la avizierul fiecărei unități/instituții de învățământ, precum și pe 

site-urile acestora.  

➢ Conducerile unităților de învățământ răspund de informarea/consilierea elevilor și a 

părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali, cu privire la prevederile 

prezentei proceduri, precum și de participarea acestora la ședințele publice, cu 

respectarea prevederilor HG nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă, în 

conformitate cu prevederile Legii 55/2020, în domeniul educației și cercetării. 
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ANEXA 1 

 

CENTRUL DE ADMITERE 

Sediul INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ 

 

 

SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE –  

CONFORM  ANEXA 3 care va fi postată pe site-ul isjsalaj.ro, la data de 24 IULIE 2020 

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE APTITUDINI 

1.Liceul Ortodox ”Sf. Nicolae” Zalău 

27 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini 

28 iulie 2020 - Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini 

 

2.LICEUL REFORMAT ”WESSELENYI” ZALĂU 

27 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini 

28 iulie 2020 - Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini 

 

2.LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”AVRAM IANCU” ZALĂU 

27 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini 

28 iulie 2020 - Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini 
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ANEXA 2 – Model – cerere tip pentru a doua etapă de repartizare în învățământul liceal de 

stat 

CERERE DE ÎNSCRIERE – ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL DE STAT 

Etapa a II-a – 24-30 iulie 2020 

 

Date solicitant (părinte/ reprezentant legal) 

Numele și prenumele ............................................................... 

Domiciliu............................................................. 

Telefon................................................... 

 

Date elev 

Numele și prenumele ................................................................................ 

Cod ................................................... 

CNP.......................................................................................................... 

Domiciliu ................................................................................................... 

Telefon...................................................................................................... 

 

Date referitoare la situația școlară a elevului 

Unitatea de proveniență .................................................................. 

Anul absolvirii clasei a VIII-a .............. Media la Evaluarea Națională................... 

Media de admitere ............... 

Repartizat în anul 2020 la ....................................................................................... 

Dosar depus în perioada 13-20 iulie 2020 la unitatea la care a fost repartizat  

Da ......... Nu ........ 

Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile speciale pentru elevii de etnie rromă _____ 

 Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile special alocate pentru elevii cu CES _____ 
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Optez pentru următoarele specializări, în ordine: 

Nr. 

crt.  

Unitatea de învățământ  Cod  

specia-

lizare 

Filieră/ Profil/ domeniuul pregătirii 

de bază/ Specializare/ Calificare 

profesională 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Anexez prezentei următoarele documente: 

-Copia actului de identitate al elevului (certificat de naștere/ carte de identitate); 

-Copie adeverință cu media de admitere; 

-Copie foaie matricolă; 

-Copie adeverință de media claselor V-VIII ( pentru elevii care nu au susținut Evaluarea 

Națională). 

-Copia atestatului pentru echivalarea studiilor , eliberat de ISJ Sălaj ( pentru elevii care au 

frecventat studiile în străinătate); 
-Recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații civice, cultural sau politice a 

romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și nu faptul că fac 

parte din respective organizație (pentru candidații care optează pentru locurile special alocate 

elevilor romi); 
-Copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de CJRAE – până cel târziu la 

începutul semestrului al II-lea din anul școlar în curs, care atestă existența unei cerințe 

educaționale special a elevului (pentru candidații care optează pentru locurile special alocate 

elevilor cu CES); 
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-Copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care nu au susținut/ echivalat probe de 

aptitudinii și elevii care au susținut/ echivalat cunoștințele de limbă maternă/ modernă);  
 

 

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către ISJ Sălaj, în vederea 

soluționării cererii de înscriere a minorului. Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale 

minorului să fie prelucrate de ISJ Sălaj, în vederea soluționării prezentei cereri. 

Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal în scopouri de arhivare. 

 

Data completării............ 

 

Numele și prenumele părintelui/ reprezentantului legal,    Numele și prenumele elevului 

....................................................    .............................................. 

Semnătura        Semnătura 


