
Model – cerere tip după a treia etapă de repartizare în învățământul professional și dual de stat (se depune 

în perioada 24 august – 30 august 2022)  

 

 

COMISIA DE ADMITERE JUDEȚEANĂ SĂLAJ 

CERERE DE ÎNSCRIERE – ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL DE STAT 

După a treia etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat 

 

  

Date solicitant (părinte/ reprezentant legal)  

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

Domiciliu............................................................. ……………..Telefon...................................................  

 

 

Date elev  
Numele și prenumele ................................................................................  

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

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

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

 

Date referitoare la situația școlară a elevului  
Unitatea de proveniență ..................................................................  

Anul absolvirii clasei a VIII-a ..............  

 

Solicit repartizareade către Comisia Județeană de Admitere Sălaj 

 
Opţiuni pentru calificările profesionale(rămase libere) din unitățile de învățământ de masă - în ordinea preferinţelor  

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ Calificarea profesională Cod calificare Simbol 
profesional (P) 

 / dual (D) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        



Anexez prezentei următoarele documente:  

 

-Copia actului de identitate al elevului (certificat de naștere/ carte de identitate);  
-Adeverința cu media de absolvire a claselor V - VIII, eliberata de unitatea de învățământ absolvită; 

-Recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații civice, cultural sau politice a romilor, legal 

constituită, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor, depusă și înregistrată la unitatea de proveniență 

a elevului, până la data de 27 mai 2022 (pentru candidații care optează pentru locurile special alocate elevilor 

romi);  

-Copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de CJRAE – până cel târziu la 8 aprilie 2022, 

care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului (pentru candidații care optează pentru 

locurile special alocate elevilor cu CES);  

 

 

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 scopuri de arhivare.  

 

 

Data completării....................... 

 

Semnătura părintelui/ reprezentantului legal,                                             Semnătura  elevului  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se completează de COMISIA DE ADMITERE A JUDEȚULUI SĂLAJ 

 

 

 


