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Nr.  5667 din 12 august 2022 
 

 
INFORMARE PRIVIND REPARTIZAREA, LA CERERE, A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA, 

PRECUM ȘI DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA 
ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI  ȘCOLAR 2022 -2023, DUPA DERULAREA CELOR DOUA ETAPE 

DE ADMITERE ÎN  CLASA A IX-A DIN ÎNVATAMANTUL 
LICEAL DE STAT 

 
In conformitate cu prevederile Articolului (21) din 0.M.E. Nr. 5150/30.08.2021 privind 

organizarea și desfășurarea  admiterii in învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, dacă 
dupa derularea celor doua etape de admitere prevazute in calendar se mai inregistrează solicitari 
de inscriere in clasa a IX-a din învățământul  liceal de stat ale candidatilor din seria curenta, 
precum și  ale candidaților din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data începerii  
cursurilor anului școlar 2022-2023, inspectoratul școlar, prin comisia județeana de admitere, 
repartizeaza acești candidati, în intervalul 22 august 2022  pana la data începerii cursurilor anului 
școlar 2022 - 2023. 

 
Repartizarea acestor candidați se realizează în ordinea descrescatoare a mediilor de 

admitere, iar pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut  Evaluarea Natională, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V -VIII, în limita locurilor disponibile. 

 
CALENDAR 
 

22-26 august 
2022 

Depunerea cererii de înscriere însoțită de documentele necesare 

31 august 2022  Rezolvarea în plenul Comisiei Județene de Admitere Sălaj, a 
cererilor candidaților 

1 septembrie 
2022 

Afișarea rezoluției  Comisiei Județene de Admitere Sălaj 

2 septembrie 
2022 

Depunerea dosarului de înscriere la unitatea de învățământ lceal la 
care a fost repartizat candidatul  

 
Pentru a participa la această etapă, cererea de înscriere (ANEXA 1), ÎNSOȚITĂ DE 

DOCUMENTELE SPECIFICE, SE DEPUNE LA SEDIUL  Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. 
 
La aceasta etapa pot participa candidații din seria curenta, precum și cei  din serille 

anterioare care nu împlinesc 18 ani până  la data începerii cursurilor anului școlar 2022 -2023 și 
care nu au fost repartizați după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar. 
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Candidații  vor depune următoarele documente: 
a) Candidații care au sustinut Evaluarea Nationala: 
• cerere de înscriere: 
• copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a candidatului; 
• copie a adeverinței cu media de admitere; 
• copie a anexei la fișa de inscriere (pentru candidatii care au sustinut probe de 

aptitudini sau care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/moderna); 
• in cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru rromi, 

recomandarea scrisa de apartenență la etnia rroma, depusa și inregistrată de către 
parinte/reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine 
candidatul, pana la data de 27.05.2022; 

• in cazul candidatilor care optează pentru locurile distinct alocate candidatilor cu 
CES, copia certificatului de orientare școlară și profesională care atesta existența unei cerințe 
educationale speciale, emis de Centrul Judetean /al Municipiului București de Resurse și  
Asistenta Educațională (CJRAE/CMBRAE), depus și inregistrat de catre parinte/reprezentantul 
legal al candidatului, la unitatea de învățământ din care provine candidatul, pana la data de 
08.04.2022. 

b) Absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut Evaluarea Naționala și  cărora nu li 
se poate calcula media de admitere: 

• cerere de inscriere; 
• copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a candidatului; 
• adeverința cu media de absolvire a claselor V - VIII, eliberata de unitatea de 

învățământ absolvită; 
in cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea 

scrisa de apartenență la etnia rroma, depusa și inregistrată de către parinte/reprezentantul legal 
al candidatului la unitatea de învățământ din care provine candidatul, pana la data de 
27.05.2022; 

• in cazul candidatilor care optează pentru locurile distinct alocate candidatilor cu 
CES, copia certificatului de orientare școlară și profesională care atesta existența unei cerințe 
educationale speciale, emis de Centrul Judetean /al Municipiului București de Resurse și  
Asistenta Educațională (CJRAE/CMBRAE), depus și inregistrat de catre parinte/reprezentantul 
legal al candidatului, la unitatea de învățământ din care provine candidatul, pana la data de 
08.04.2022. 

Candidații care au primit rezoluție favorabilă depun, la unitățile de invaramant la care au 
fost repartizati, în data de 2 septernbrie 2022, dosarul de inscriere, care cuprinde: 

• cererea de inscriere; 
• cartea de identitate (daca este cazul) și certificatul de naștere; 
• adeverinta cu notele și media generală obtinute la Evaluarea Nationala-clasa a VIII-

a; 
• foaia matricola pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale); 
• fișa medicala. 
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