În atenția candidaților din alte județe!
Referitor la admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, pentru absolvenții clasei a VIII-a
proveniți din alte județe.
Conform Procedurii Ministerului educației nr.29332 din 27.05.2021, privind modalitatea de admitere
a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ,pentru anul școlar 2021-2022:
Art.5 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care participă la
admitere în alte județe și de către părinții acestora se poate realiza:
a) la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul;
b) prin formularul – Fișa de înscriere, transmis electronic unității de învățământ pe care a absolvit-o
candidatul;
c) la centrul special de înscriere din județul în care doresc să participe la admitere, în situații excepționale.
Conform Calendarului de admitere în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, aprobat
prin OMEN nr.5457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru
anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către
absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe se va face, doar în situații excepționale la Centrul special de
înscriere, pe bază de programare, obținută telefonic sau prin e-mail de la persoana de contact. În acest caz, vor
prezenta, pe lângă fișa de înscriere semnată, ștampilată, înregistrată, cu toate datele înscrise, pentru completarea
opțiunilor din Sălaj, în prezența părintelui/tutorelui legal instituit/persoană împuternicită prin declarație notarială,
actele de identitate în original ale candidatului și reprezentanților legali ai acestuia. Centrul special este organizat în
Zalău, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, str. Unirii nr.2, birou Informatizare – etajul 3, iar perioada și
intervalul de timp, pentru etapa I este conform următorului program:
Data

Interval orar

Vineri, 16 iulie 2021

9.00 – 13.00

Luni, 19 iulie 2021

9.00 – 15.00

Marți, 20 iulie 2021

9.00 – 15.00

Miercuri, 21 iulie 2021

9.00 – 15.00

Joi, 22 iulie 2021
Pentru etapa a II-a, programul este următorul:
Data

9.00 – 15.00
Interval orar

Joi, 29 iulie 2021

9.00 – 15.00

Vineri, 30 iulie 2021

9.00 – 13.00

Luni, 02 august 2021

9.00 – 15.00

Marți, 03 august 2021

9.00 – 15.00

Miercuri, 04 august 2021

9.00 – 15.00

Joi, 05 august 2021

9.00 – 15.00

Persoana de contact pentru programare: prof. Hari Tunde, tel.0260/661391, adresa de e-mail:
tunde.hari@isjsalaj.ro
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