CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul școlar 2021-2022
DATA
LIMITĂ
PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii
15 iulie 2021 Anunțarea ierarhiei la nivel județean al absolvenților claselor a VIII-a.
Probele de aptitudini
07-14 iunie
Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal
2021
sau prin mijloace electronice de comunicare. și eliberarea/transmiterea
anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 2 la
OME nr. 3721/2021.
Anexa 2 cu privire la Metodologia de organizare și desfășurare și structura
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceu poate fi consultată pe site-ul IȘJ
Covasna la secțiunea Admitere în liceu.
15-18 iunie
Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini- conform Anexei nr. 2 din
2021
OMEC 3721/ 2021.
18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor probelor de aptitudini
Transmiterea de la liceele vocaţionale a informațiilor cu privire la candidaţii
care au fost admiși/ nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe
de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au
susținut probe de aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de învățământ
gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea
repartizării computerizate
ATENȚIE! Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor
candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe
de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că
renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare
computerizată!
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
7-14 iunie
Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă
2021
modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de
înscriere, conform prevederilor din Anexa 3 și Anexa 4 la OME nr. 3721/2021.
ATENȚIE: Conform art. 5 (1) din Anexa 3, ”Prevederile prezentei
metodologii se aplică și pentru candidații care vor să opteze pentru
clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.”
15-18 iunie
Desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă
2021
modernă sau maternă , conform prevederilor din Anexa 3 și Anexa 4 la OME
nr. 3721/2021.
18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor.
Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on05
line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de
octombrie
învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura
2020 – 29 electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul
recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, cât și
aprilie 2021
părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări
de apartenență la etnia rromilor.
Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a
29
aprilie recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ
de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.
2021, ora 16
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare!
14-15 iulie
2021

16 – 19 iulie
2021

20 iulie 2021

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi
de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Repartizarea computerizată a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi.

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES
Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de Centrul
Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), care atestă
8 februarie existența unei cerințe educaționale speciale a elevului.
NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document
2021
acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu
modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate
candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită
înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES şi de către părinţii
16 – 19 iulie
acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ .
2021
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Repartizarea computerizată a candidaţilor pe locurile distinct alocate
20 iulie 2021
candidaților cu CES .
Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIIIa şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea
de învățământ .
16 – 22 iulie
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
2021
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care
doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor,
conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
16 – 22 iulie Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fișa listată
2021
de calculator
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei
a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar
24 iulie 2021
2021 – 2022 și comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în
învățământul liceal de stat
25 – 28 iulie Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au
2021
fost repartizaţi
A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat
29 iulie 2021
29 iulie 2021
30 iulie 2021
29 iulie – 5
august
2021
29 iulie – 4
august
2021

Afişarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților
rromi,precum și a celor destinate candidaților cu CES.
Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost
repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au
depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au
participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de
admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat.
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct
alocate pentru candidații cu CES în unitățile de învățământ de masă și de
către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de
învățământ

29 iulie – 5
august 2021
6 august
2021
6-7 august
2021
9-11 august
2021

9-13 august
2021

Repartizarea candidaților rromi și a candidaților cu CES pe locurile special
alocate acestora
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fișa listată
de calculator
Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților
din a doua etapă a admiterii și comunicarea rezultatelor candidaților repartizați
computerizat în învățământul liceal de stat
Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au
fost repartizaţi
Rezolvarea de către comisia de admitere județeană, a situațiilor speciale
apărute după etapele de repartizare computerizată
Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați
computerizat în primele două etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis
dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au
participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere,
dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a
candidaților care nu au participat la primele două etape ale repartizării
computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea
națională.
Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere județeană.

CALENDARUL ADMITERII
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
pentru anul școlar 2021-2022
DATA LIMITĂ
PERIOADA

EVENIMENTUL

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor
în învățământul profesional de stat
17 mai – 11 iunie Fiecare unitate de învățământ gimnazial va desfășura sesiuni de orientare și
2021
consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea metodologiei și a
calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la
învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual și a modului de
completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat,
respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual.
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi (valabil și pentru înscrierea în
învățământul dual)
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor.
Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line. În
05 octombrie această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ
2020 – 29 aprilie din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a
2021
emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine
atât organizației rromilor, care o emite, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului
care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromilor.
Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării
29 aprilie 2021, scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în
vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.
ora 16
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare!
16-19 iulie 2021Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de
diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ .
Fişele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ la comisia
de admitere județeană.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!.
20 iulie 2021 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi (în ședință publică, care
poate fi organizată și on-line).

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES (valabil și pentru
înscrierea în învățământul dual)
Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de Centrul
Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), care atestă existența
8
februarie unei cerințe educaționale speciale a elevului.
NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document
2021
acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu
modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu
CES în unitățile de învățământ de masă.
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită
înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES şi de către părinţii
16 – 19 iulie
acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ .
2021
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
18-19 iulie
Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile
2021
alocate pentru candidaţii cu CES la ISJ - comisia de admitere judeţeană
Repartizarea computerizată a candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaților
20 iulie 2021
cu CES (în ședință publică, care poate fi organizată și on-line).
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinților, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informaţiile privind
5-14 iulie 2021 datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire,
notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, precum și a foii
matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII.
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere pentru învățământul profesional de stat
Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
5-14 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi
dual.
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional
oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii.
14 iulie 2021 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional
La unitățile de învățământ și calificările la care numărul candidaților înscriși la
unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se
afișează și precizări detaliate privind probele suplimentare de admitere.
26 iulie 2021

Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul
profesional de stat

27 – 28 iulie
2021
29 iulie 2021
30 iulie 2021

Transmiterea /depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de
înscriere, la unitățile de învăţământ la care candidații au fost declarați admiși.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană.
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ gimnazial precum și al
unităţilor învățământ cu ofertă educațională pentru profesional de stat și/sau
învățământul dual a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în
învățământul profesional de stat.

26 – 30 iulie
2021

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru
învăţământul profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat
fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în
învăţământul dual
NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.

30 iulie- 3 august Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au
2021
participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus
dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ
care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de
înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional
oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii.
11 august 2021 Afişarea la sediile unităților de învățământ profesional a listei candidaților
admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat.
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații
admiși.
12 - 16 august Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învăţământ la care candidații au
2021
fost declarați admiși.
19 - 20 august Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană.
2021

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
pentru anul școlar 2021-2022
Pregătirea admiterii, precum și admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a
candidaților pentru învățământul special se desfășoară conform calendarului pentru învățământul
profesional de stat.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual de stat
Etapa I de admitere în învățământul dual de stat

5-14 iulie 2021

5-14 iulie 2021

14 iulie 2021
26 iulie 2021

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și
a părinților, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informaţiile privind
datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire,
notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, precum și a foii
matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în
învăţământul profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în
învăţământul dual.
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere pentru învățământul profesional de
stat Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional
oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii.
Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual.
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul dual.

27 – 28 iulie
2021

Transmiterea /depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de
înscriere, la unitățile de învăţământ la care candidații au fost declarați admiși.

30 iulie 2021

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ gimnazial precum și al
unităţilor învățământ cu ofertă educațională pentru profesional de stat și/sau
învățământul dual a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în
învățământul profesional de stat.
Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat

26 – 30 iulie
2021

30 iulie- 3
august 2021

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru
învăţământul profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat
fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în
învăţământul dual.
NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.
Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au
participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus
dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de
învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza
fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual oferă
informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii.

11 august 2021 Afişarea la sediile unităților de învățământ profesional a listei candidaților
admiși și a celor respinși la învățământul dual.
Afișarea precizărilor
privind
depunerea
dosarelor
înscriere la
decare
către
candidații
12 - 16 august Depunerea
dosarelor
de înscriere,
la unitățile
de de
învăţământ
candidații
au
admiși.
2021
fost declarați admiși.

ALTE INFORMAȚII
1. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi
10 mai 2021
Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi.
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor.
Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line.
În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de
05 octombrie 2020 – învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura
electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul
29 aprilie 2021
recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, cât și
părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de
apartenență la etnia rromilor.
Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării
29 aprilie 2021, ora scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență,
în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.
16
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare!
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi
de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
16 – 19 iulie 2021
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Candidații care optează pentru locuri în învățământ profesional se depun
sau transmit în format electronic fișa de înscriere la ISJ la comisia de admitere
județeană.
Repartizarea computerizată a candidaților pe locurile speciale pentru rromi din
clasele liceale.
20 iulie 2021
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi din învățământul
profesional de către comisia județeană de admitere, în ședință publică, care
poate fi organizată și on-line.

