
 
 

 

ANUNȚ 
REFERITOR LA PROGRAMUL/ORDINEA DE REPARTIZARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT (CLASA A IX-A) 

DUPĂ ETAPELE DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 

 

Având în  vedere: 

-OMEC nr.5457/2020, cu modificările și completările aduse de OME nr.3203/2021 și OME 

nr.3721/2021; 

-Procedura operațională nr.122 privind admiterea în clasa a IX-a,învățământ liceal, 2021-2022 – 

etapa9-13 august 2021, repartizarea la nivelul Comisiei județene de admitere Sălaj 

 

 9-13 august 2021: primirea cererilor de înscriere a candidaților: 

o care au fost repartizați în primele două etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis 

dosarele de înscriere în termen; 

o care nu au participat sau nu participat la repartizarea computerizată în primele două etape de 

admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat; 

o care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate; 

o absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 

 

CERERILE SE DEPUN LA SECRETARIAT ISJ SĂLAJ, 

până vineri, 13 AUGUST 2021,ora 9:00 

 

…………………………………………………………………………………………. 
 

ȘEDINȚA DE REPARTIZARE va avea loc, VINERI, 13 AUGUST 2021, 

la COLEGIUL NAȚIONAL ”SILVANIA” ZALĂU, Sala festivă 

 

Programul de repartizare a candidaților: 

 

 ora9:30 repartizarea candidaților pe locurile special (certificate cerințe educaționale 

special (CES); 

 ora10:00–repartizarea candidaților pe locurile special pentru candidații Rromi; 

 ora10:30- repartizarea candidaților pe locurile libere la clasa a IX-a, în următoarea 

ordine: 

 

a) candidații care au fost repartizați computerizat, dar nu au depus dosarele (în ordinea descrescătoare 

a mediei de admitere, pe locurile libere– Anexa 3 la Procedura operațională nr. 122); 

b) candidații care nu au fost repartizați, au participat la probele de aptitudini și solicită  repartizare pe 

locurile libere la filiera vocațională (în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, pe locurile 

libere–Anexa 3 la Procedura  operațională nr. 122); 

c) candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în învățământul liceal 

de stat, pt. anul școlar 2021-2022, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat (în 

ordinea descrescătoare a mediei de admitere, pe locurile libere– Anexa 3 la Procedura operațională 

nr. 122); 



 
 

d) elevii care au frecventat studiile în străinătate și au atestat de echivalare eliberatde ISJ Sălaj-pe 

locurile libere–(Anexa 3 la Procedura operațională nr. 122); 

e) absolvenții claseiaVIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula 

mediade admitere, pe locurile libere– (Anexa 3 la Procedura operațională nr. 122); 

 

În toate cazurile SE VA RESPECTA CRITERIUL REFERITOR LA MEDIA DE 

ADMITERE,  precum și a priorității pentru candidații Rromi și candidații cu cerințe educaționale 

speciale. 

 

 

Comisia Județeană de Admitere Sălaj 
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