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PRIVIND PRIMA ETAPA DE REPARTIZARE COMPUTERIZATA SI ADMITEREA 
iN iNVATAMANTUL LICEAL DE STAT, PENTRU ANUL SCOLAR 2021/2022 . . 

I. Completarea si transmiterea fiselor de inscriere 

Completarea !?i transmiterea fi!?elor de inscriere ale candidatilor !?i inregistrarea 
datelor in baza de date pentru admiterea computerizata in invatamantul liceal de stat 
pentru anul scolar 2021-2022, se realizeaza conform Procedurii elaborata de 

' Ministerul Educatiei numarul 29331127.05.2021. , 

in perioada 16 • 22 iulie 2021 are loc completarea optiunilor in fi!?ele de inscriere 
de catre absolventii clasei a VIII-a !?i de catre parin1ii acestora/ reprezentantii legali la 
sediul unitatii de invatamant 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 invatamant au obligatia de a posta pe site-ul unitatii numarul de telefon 
!?i adresa de e-mail dedicate admiterii pentru anul !?Colar 2021-2022. 

Atentiel . 
Toti candidatii trebuie sa completeze un numar suficient de optiuni. 

Trebuie sa se tina cont de media de admitere a 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 
superioara mediei de admitere a candidatului, iar urmatoarele optiuni cu licee la care 
candidatul are !?anse reale (medii de admitere apropiate sau mai mici decat media 
candidatului). 

II. Precizari privind etapa de admitere computerizata si 
depunerea/transmiterea dosarelor de inscriere 

in data de 24 iulie 2021 are loc prima etapa de repartizare computerizata in 
invatamantul liceal de stat. 

Rezultatele vor fi afi~ate, in format letric sau in format electronic, la nivelul unitatilor 
de invatamant !?i al lnspectoratului ~colar Judetean Dolj, dar !?i pe pagina de internet 
a Ministrului Educatiei, conform Procedurii elaborata de Ministerul Educafiei 
numarul 29334127.05.2021. 
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f n perioada 25·28 iulie 2021 are loc depunerea/transmiterea dosarelor de inscriere 
la unitatile de invatamant la care candidatii au fost repartizati. 

Depunerea dosarelor se poate realiza ~i prin po~ta sau prin mijloace electronice, 
dar in acest caz, candida\ii/parin\ii/reprezentantii legali ai acestora au obliga\ia de a 
prezenta in format fizic, in original sau in copie certificata in conformitate cu originalul, 
documentele care au stat la baza inscrierii in invatamantul liceal, in termen de 
maximum doua saptamani de la inceperea cursurilor. 

111. inscrierea candidatilor care doresc sa participe la admiterea 
computerizati in alt judet 

Modalitatea de inscriere a candida\ilor care doresc sa participe la admiterea 
computerizata in alt judet. in cadrul procesului de admitere in invatamantul liceal de 
stat pentru anul ~colar 2021-2022, se realizeaza conform Procedurii e/aborata de 
Ministerul Educatiei nr. 29332127.05.2021. 

I 

Completarea optiunilor in fi~ele de inscriere de catre absolven\ii clasei a VIII-a care 
participa la admitere in alt judet ~i de catre parin\ii acestora se poate realiza: 

a) La sediul unitatii de invatamant pe care a absolvit-o candidatul; 
b) Prin formularul - Fi~a de inscriere, transmis electronic unitatii de invatamant 

pe care a absolvit-o candidatul; 
c) La Centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa participe la 

admitere, in situatii exceptionale. 

Conform Calendarului de admitere in invatamantului liceal de stat In anul scolar 
' ' 

2021-2022, aprobat prin O.M.E. nr.3721/2021 pentru modificarea ~i completarea 
O.M.E.C. nr. 5457/2020 privind organizarea ~i desfa~urarea admiterii in invatamantul 
liceal de stat pentru anul ~colar 2021-2022, completarea op\iunilorin fi~ele de inscriere 
de catre absolventii clasei a VIII-a proveni1i din alte jude\e, se va face, in situatii 
exceptionale la Centrul special de inscriere organizat la lnspectoratul ~colar Judetean 
Dolj, strada Ion Maiorescu, numarul 6, tel.0351/407395, conform programului: 

Etapa I 

ZIUA DATA INTERVAL ORAR 
VINER! 16 IULIE 2021 10.00-12.00 

SAMBATA 17 IULIE 2021 10.00-12.00 
OUMINICA 18 IULIE 2021 10.00-12.00 

LUNI 19 IULIE 2021 10.00-15.00 
MARTI 20 IULIE 2021 10.00-15.00 

MIERCURI 21 IULIE 2021 10.00-15.00 
JOI 22 IULIE 2021 10.00-15.00 
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Atentie: Completarea fi~elor de op\iuni se poate realiza la Centrul special de 
inscriere doar pe baza unei programari realizate telefonic cu eel putin o zi inainte, la 
numarul de telefon 0720387586. 

Absolven~i care doresc sa participe la admitere in judetul Dolj, vor 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 candidat, in prezenta parintelui/tutorelui legal instituit/persoana 
imputernicita prin declaratie notariala. 

IV. Precizari privind admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru 
rromi 

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi in invatamantul liceal 
de stat, se realizeaza conform procedurii elaborata de Ministerul Educatiei numarul 
29333/27 .05.2021. 

Tn cazul candidatilor de etnie rroma, odata cu transmiterea/depunerea Anexei 
la Fi~a de inscriere, se transmite/depune ~i o copie de pe recomandarea scrisa de 
apartenenta la etnia rroma, din care sa rezulte ~i numarul de inregistrare a acesteia la 
unitatea de invatamant din care provine candidatul. 

Admiterea candidatilor de etnie rroma pe locurile distinct alocate in 
invatamantul liceal de stat din unitatile de invatamant de masa in care sunt alocate 
locuri la specializari din invatamantul liceal-filiera vocationala se realizeaza in data de 
14 iulie 2021, dupa validarea de catre comisia de admitere judeteana a liste 
candidatilor admi~i la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini ~i 
comunicarea rezultatelor in unitatea de invatamant liceal respectiva. 

in perioada 16-19 iulie 2021 are loc completarea optiunilorin fi~ele de inscriere 
pe locurile speciale pentru rromi de catre candidatii care solicita inscrierea pe locurile 
speciale pentru rromi ~i de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, 
la unitatea de invatamant sau prin formular transmis electronic. 

Orice fh;a depusa dupa aceasta data nu va mai fi luata in considerare! 

in data de 20 iulie 2021 va avea lac repartizarea candidatilor pe locurile 
speciale pentru rromi. 

Repartizarea se face computerizat, intr-o sesiune distincta, in ordinea 
descrescatoare a mediei de admitere ~i pe baza optiunilor completate in fi~a de 
inscriere. 

Dupa finalizarea sesiunii distincte de repartizare a candidatilor, unitatile de 
invatamant de provenienta a candida\ilor afi~eaza lista candidatilor admi~i pe locurile 
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distinct alocate pentru candidatii de etnie rroma, in unitatile de lnvatamant de masa, 
precum ~i lista cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat din judet. 

Candidatii nerepartizati pe locurile distinct alocate pentru candidatii de etnie 
rroma, precum ~i cei care au fost repartizati dar care solicita, In scris, renuntarea la 
locul pe care au fost repartizati. care doresc sa participe la repartizarea 
computerizata din prima etapa de admitere, din data de 24 iulie 2021, completeaza 
optiunile in perioada 20-22 iulie 2021. 

V. Precizari privind admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru 
elevii cu cerinte educationale speciale (CES) 

Admiterea candidalilor cu cerinte educationale speciale (CES) proveniti din 
lnvatamantul de masa ~i din invatamantul special, pe locurile distinct alocate In 
lnvatamantul liceal de stat din unitalile de Tnvatamant de masa, se realizeaza conform 
procedurii elaborata de Ministerul Educatiei numarul 29333/27 .05.2021. 

Tn cazul candidatilor cu cerinte educationale speciale (CES) proveniti din 
invatamantul de masa ~i din invatamantul special, odata cu transmiterea/depunerea 
Anexei la Fi~a de inscriere, se transmite/depune ~i o copie de pe certificatul de 
orientare ~colara ~i profesionala care atesta existenta unei cerinte educationale 
speciale, din care sa rezulte ~i numarul de inregistrare a acesteia la unitatea de 
invatamant din care provine candidatul. 

Admiterea candidalilor cu cerinte educationale speciale (CES) proveniti din 
invatamantul de masa ~i din Tnvatamantul special pe locurile distinct alocate in 
invatamantul liceal de stat din unita\ile de invatamant de masa in care sunt alocate 
locuri la specializari din invatamantul liceal-filiera vocationala se realizeaza in data de 
14 iulie 2021, dupa validarea de catre comisia de admitere judeteana a listei 
candidatilor admi~i la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini ~i 

comunicarea rezultatelor in unitatea de invatamant liceal respectiva. 

Tn perioada 16-19 iulie 2021 are loc completarea optiunilor in fi~ele de inscriere 
de catre candidatii care solicita Tnscrierea pe locurile distinct alocate candidatilor cu 
CES, in unitatile de Tnvatamant de masa ~i de catre parintii acestora, asistati de 
dirigintii claselor a VIII-a, la unitatea de invatamant sau prin formular transmis 
electronic. 

Orice fi•a depusa dupa aceasta data nu va mai fi luata in considerarel 

Tn data de 20 iulie 2021 va avea loc repartizarea candidatilor pe locurile distinct 
alocate candidatilor cu CES, In unitatile de Tnvatamant de masa. Repartizarea se face 
computerizat, intr-o sesiune distincta, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere 
~i pe baza optiunilor completate in fi~a de Tnscriere. 

Dupa finalizarea sesiunii distincte de repartizare a candidatilor, unitatile de 
invatamant de provenienta a candida\ilor afi~eaza lista candidatilor admi~i pe locurile 
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distinct alocate pentru candidatii cu CES, In unitatile de lnvatamant de masa, precum 
l?i lista cu locurile neocupate In unitatile de lnvatamant liceal de stat din judet. 

Candida\ii nerepartizati pe locurile distinct alocate pentru candidatii cu CES, 
precum l?i cei care au fost repartizati dar care solicita, In scris, renuntarea la locul pe 
care au fost repartizati, care doresc sa participe la repartizarea computerizata din 
prima etapa de admitere, din data de 24 iulie 2021, completeaza optiunile In perioada 
20-22 iulie 2021 . 

Prevederile prezentei note vor fi ad use la cuno,tinta tuturor elevilor clasei 
a VIII-a, a parintilor sau sustinatorilor legali ai acestora 'i va fi afh;ata la avizierul 
fiecarei unitati cu invatamant gimnazial. 

Membri comisie, 

Prof. Simona CIULU Cf±>; j. 
Prof. Ana-Maria CRISTEA~ _ 

Ee. Liana Alina TUDOR '.&-zi'J 


