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PRIVIND ADMITEREATN TNVAJAMANTUL LICEAL DE STAT,
PENTRU ANUL $COLAR 2020/2021

I.

Completarea si transmiterea fiselor de inscriere

Completare ~i transmiterea fi$elor de lnscriere ale candidatilor $i lnregistrarea datelor In baza de date
pentru admiterea coputerizata In lnvatamantul liceal de stat pentru anul 2020-2021, se realizeaza conform
procedurii elaborata de Ministerul Educatiei $i Cercetarii numarul 31274/24.06.2020.
Noutate: Compleatarea fi~elor de optiuni se poate realiza la sediul unitatii de lnvatamant pe care a absolvit-o
candidatul (pe baza unei programari realizate telefonic sau prin e-mail) sau prin formular transmis electronic
(la solicitarea candidatului/parintelui/ reprezentantului legal) .
Unitatile de lnvatamant au obligatia de a posta pe site-ul unitatii numarul de telefon ~i adresa de e-mail
dedicate admiterii pentru anul $Colar 2020-2021.
·
Atentie:
Toti candidati trebuie sa completeze un numar suficient de optiuni.
Trebuie sa se tina cont de media candidatului $i de $ansele lui reale de a fi admis la un anumit liceu $i nu In
ultimul rand de preferinte. De exemplu se pot completa primele 5 optiuni cu liceele la care media de admitere
In anii anteriori a fost superiora mediei candidatului iar urmatoarele optiuni cu licee la care candidatul are
$anse reale (medii de admitere apropiate sau mai mici decat media candidatului).
Qrice optiune gre~ita poate conduce la o repartizare nedorita!

II.

judet

Tnscriea candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt

, Modalitatea de lnscriere a candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata In alt judet, In
c:a,drul procesului de admitere In lnvatamantul liceal de stat pentru anul 2020-2021, se realizeaza conform
procedurii elaborata de Ministerul Educatiei $i Cercetarii numarul 31275/24.06.2020.
··' ~ompletarea optiunilor In fi~ele de lnscriere de catre absolventii clasei a VIII a care participa la admitere In
alte judete $i de catre parintii acestora se poate realiza:
a) la sediul unitatii de lnvatamant pe care absolvit-o candidatul;
b) prin formularul - Fi~a de lnscriere, transmis electronic unitatii de lnvatamant pe care absolvit-o
candidatul;
c) la centrul special de lnscriere din judetul In care doresc sa participe la admitere, In situatii
exception ale.

Conform Calendarului de admitere In lnvatamantul liceal de stat In anul 2020-2021, aprobat prin O.M.E.N.
nr. 4948 din 27.08.2019 privind organizarea $i desfa$urarea admiterii In lnvatamantul liceal de stat pentru anul
$COiar 2020-2021, cu modificarile ~i completarile ulterioare, completarea optiunilor In fi$ele de lnscriere de
catre absolventii clasei a VIII a proveniti din alte judete, se va face, In situatii exceptionale la Centrul special de
lnscriere .organizat la lnspectoratul ~colar Judetean Dolj, strada Ion Maiorescu, numarul 6, tel. 0351/407395,
co.~form programului:
ZIUA
JOI
VINER!
SAMBATA

DATA
2 IULIE 2020
3 IULIE 2020
4 IULIE 2020

INTERVAL ORAR
10.00-15.00
10.00-13.00
10.00-15.00
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DUMINICA S IULIE 2020
LUNI
6 IULIE 2020
MARTI
7 IULIE 2020
MIERCURI 8 IULIE 2020

10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00

Atentie : Compleatarea fi~elor de optiuni se poate realiza la centru special de inscriere doar pe baza unei
programari realizate telefonic cu eel putin o zi inainte la numarul de telefon 0770973181.
Absolventii care doresc sa participe la admitere in judetul Dolj, var prezenta fi~a de inscriere ~tampilata ~i cu
numar de inregistrare, completata cu datele personale, cu notele ~i media generala obtinute la evaluarea
nationala, cu media de absolvire a claselor V-Vlll, cu media de admitere.
Completarea optiunilor pe fi~a de inscriere, se va face in centrul special de inscriere de catre candid at, in
prezenta parintelui I tutorelui legal instituit/ persoana imputernicita prin declaratie notariala.

m.

Precizari privind admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi in invatamantul liceal de stat, invatamantul
profesional de stat ~i dual se realizeaza conform procedurii elaborata de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii
numarul 29941/11.06.2020.
· Tn perioada 30 iunie 2020 - 5 iulie 2020 are lac completarea optiunilor in fi~ele de inscriere pe locurile
s'peciale pentru romi de catre candidatii care solicita inscrierea pe locurile speciale pentru romi ~i de catre
par\ntii acestora, asistati de diriginti claselor a VIII a, la unitatea de invatamant sau prin formular transmis
electronic.
, . Orice fi~a depusa dupa aceasata data nu va lai fi luata in considerare!
Pentru orientare, unitatile de invatamant de unde provin candidati pe locurile speciale pentru romi var
pune la dispozitia candidatilor ~i parintilor/ reprezentantilor legali lista candidatilor pe locurile speciale
pentru romi in ordinea descrescatoare a mediei de admitere pe judet. Lista va fi afi~ata pe site-ul
lnspectoratului ~colar Judetean ~i va fi transmisa catre unitatile de invatamant.
Tn data de 6 iulie 2020 va avea lac repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi, repartizarea
se face coputerizat, intr-o sesiune distincta, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere ~i pe baza
optiunilor completate in fi~a de inscriere.

JV, _Prec:izari_prh1ind admiterea_ candida1ilor pe locurile speciale pentru elevii cu
cerinte educationale speciale ( CES)
Admiterea candidatilor pe locurile distinct alocate in invatamantul liceal, profesional ~i dual din unitatile de
invatamant de masa, pentru integrarea individuala a elevilor cu cerinte educationale speciale (CES) proveniti
din invatamantul de masa ~i din invatamantul special se realizeaza conform procedurii elaborata de Ministerul
Educatiei ~i Cercetarii numarul 31276/24.06.2020.
· ·1nscrierea pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES se realizeaza pe baza unei cereri de 1nscriere,
anexata la prezenta nota, cerere depusa la unitatea de invatamant de provenienta in perioada 30 iunie - 5
iulie 2020.
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Cererea de lnscriere trebuie sa fie lnsotita de o copie a certificatului de orientare ~colara ~i profesionala,
em is de CJRAE/CMBRAE pana eel tarziu la inceputul semestrului a II-lea din anul ~colar In curs.
Certificatele obtinute ulterior perioadei mentionate ~i/sau eliberate de alte institutii decat CJRAE/CMBRAE
nu vor fi luate In considerare la admiterea pe locurile a locate candidatilor cu CES .
Atentie: Pana eel tarziu la data de 5 iulie 2020 ora 12.00 unitatile de lnvatamant de provenienta transmit
catre comisia judeteana de admitere documentele candidatilor care vor participa la repartizarea pe locurile
alocate candidatilor cu CES. Documentele vor fi lnsotite de un tabel centralizator ~i transmise la adresa de
email admitere@isidoli.ro
In data de 6 iulie 2020 va avea loc repartizarea candidatilor pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES,
repartizarea se face de catre Comisia admitere judeteana In ordinea descrescatoare a mediei de admitere ~i pe
baza optiunilor completate In fi~a de lnscriere.
Prevederile prezentei note vor fi aduse la cuno~tin1a tuturor elevilor clasei a VIII-a, a
piirin1ilor sau sus1inatorilor legali ai acestora ~i va fi afi~atii la avizierul fieciirei unitii1i cu
inva1amant gimnazial.

Secretar,
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