MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN COVASNA

GHID INFORMATIV
pentru elevi și părinți privind admiterea în învățământul liceal și profesional

anul școlar 2020-2021

DRAGI ELEVI, STIMAȚI PĂRINȚI !

Admiterea în învățământul liceal și profesional, sesiunea 2020, se va desfășura cu
respectarea prevederilor OMEN nr. 4948/2018, modificat și completat prin OMEC nr. 5532/2019 și
OMEC nr.4317 / 2020 respectiv OMENC 5068/2016, OMEN nr. 5087/2019, OMEN nr. 5068/2019
și 4325 /2020 , în concordanță cu prevederile legislative în vigoare în perioada martie- iulie 2020.
Întrucât procedurile propuse pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a la unitățile de
învățământ liceal și profesional se caracterizează prin complexitate, s-a realizat această broșură în
care sunt cuprinse date care pot veni în ajutorul celor interesați (elevi, părinți, profesori).
Ghidul cuprinde: extrase din metodologiile sus-amintite, datele de contact ale liceelor din
județul Covasna, planul de școlarizare (de unde pot fi alese codurile specializărilor și calificărilor),
calendarul admiterii, informații cu privire la admiterea în învățământul special, seral și frecvență
redusă și pe locurile speciale pentru elevi de etnie romă.
Adresăm rugămintea, tuturor celor interesați, să studieze cu atenție conținutul acestui ghid
informativ și să respecte, cu strictețe, indicațiile primite din partea profesorilor diriginți și a direcțiunii
școlii.
Suntem convinși că fiecare elev va reuși să se înscrie în unitatea de învățământ la
specializarea / calificarea la care dorește să își continue studiile.

În acest ghid informativ sunt prezentate principalele activități/evenimente care se
derulează în perioada admiterii. Pentru informații suplimentare, consultarea legislației și
metodologiei în vigoare puteți accesa site-ul Inspectoratului Școlar Județean Covasna:
isj.educv.ro – Admitere 2020.

Vă dorim succes!

EXTRAS DIN METODOLOGIA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
anul școlar 2020-2021

a)
b)
c)
d)
e)

• Absolvenții clasei a VIII-a din promoția 2020, indiferent de vârstă, precum și cei din promoțiile
anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021,
inclusiv, se pot înscrie în învățământul liceal, la cursuri de zi;
• Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de
admitere, care se calculează ca medie ponderată între media generală obținută la Evaluarea
Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media
generală de absolvire a claselor V– VIII, care are o pondere de 20%;
• Înscrierea candidaților pentru admiterea în licee se va face în perioada prevăzută de calendar
la școlile gimnaziale pe care aceștia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenții din seriile anterioare),
prin completarea fișelor de înscriere.
• Ședinţele/acțiunile de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de
admitere şi a planului de şcolarizare, precum și cele pentru completarea opţiunilor în fişele de
înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora pot fi realizate în unitatea de
învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare.
• Pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a
candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de
învățământ cu privire la intenția de depunere/ completare/ preluare a documentelor, în
vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.
• Candidații vor completa pe fișa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferințelor,
codurile opțiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite;
• Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea
naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea
naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii
sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declaraţie, semnată de părinte sau
reprezentant legal şi de candidat, care însoțește fişa de înscriere în vederea repartizării
computerizate. Aceşti candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a
lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal
sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
• Candidații care participă la admitere în alte județe, vor completa și depune/transmite fișele
de înscriere în perioada prevăzută de acest calendar conform procedurii stabilite de Comisia
națională de admitere.
• Candidații pot participa la repartizarea computerizată într-un singur județ;
• Absolvenții claselor a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului școlar 2020-2021 vor fi repartizați computerizat într-o singură etapă;
• Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru
admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi ştampilată de
directorul şcolii;
• Înscrierea la licee, a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se
efectuează pe baza următoarelor acte:
cererea de înscriere;
cartea de identitate și/sau certificatul de naștere în copie autentificată la unitatea școlară de
proveniență;
adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
fișa medicală;
• Candidații care, în perioada menționată, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră
retrași, iar locurile corespunzătoare vor fi declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea
cazurilor speciale de către Comisia Județeană de Admitere. Acești candidați vor fi repartizați de
comisia de admitere județeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale;

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul școlar 2020-2021
DATA
LIMITĂ
PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii
1 iulie 2020 Anunțarea ierarhiei la nivel județean al absolvenților claselor a VIII-a.
Probele de aptitudini
2-5 iunie
Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal
2020
sau prin mijloace electronice de comunicare. și eliberarea/transmiterea
anexelor fişelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 3 la
OMEC nr. 4317/2020
Anexa 3 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 2020.
IMPORTANT! Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele
de aptitudini la mai multe unități de învățământ!
9-12 iunie
Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini- conform Anexei nr. 3 din
2020
OMEC 4317 / 2020- https://isj.educv.ro/sites/default/files/Anexa%203_5.pdf
12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor probelor de aptitudini
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere
judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini.
2-3 iulie 2020 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
2-5 iunie
Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă
2020
modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de
înscriere, conform prevederilor din Anexa 4 la OMEC nr. 4317/2020
Anexa 4 cu privire la Metodologia de organizare și desfășurare a probei de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admitere în anul școlar
2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne
de circulație internațională precum și Metodologia de organizare și desfășurare
a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pot fi consultate pe siteul IȘJ Covasna la secțiunea Admitere 2020.

15 iunie 2020

https://isj.educv.ro/sites/default/files/Anexa%204_4.pdf

ATENȚIE: Conform art. 5 (1) din Anexa 4, ”Prevederile prezentei
metodologii se aplică și pentru candidații care vor să opteze pentru
clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.”
9-12 iunie
Desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă
2020
modernă sau maternă conform Anexei nr. 4 la OMEC 4317/2020 12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru
învățământul special
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor.
Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și online. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de
27 mai – 16 învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura
iunie 2020, electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul
recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, cât și
ora 16
părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări

30 iunie – 3
iulie 2020

de apartenență la etnia rromilor.
*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 sau prin formular
transmis electronic
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Repartizarea computerizată a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi.

4 – 5 iulie
2020
2-3 iulie 2020 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria
curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la
data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
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
2 – 6 iulie
de învățământ sau prin formular transmis electronic
2020
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
3 – 7 iulie
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fișa listată
2020
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
10 iulie 2020
2020 – 2021 și comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în
învățământul liceal de stat
13 – 20 iulie Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au
2020
fost repartizaţi
22 - 24 iulie Rezolvarea de către comisia de admitere judeţean a situaţiilor speciale
2020
apărute după etapa de repartizare computerizată
A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria
curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la
data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
Afişarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților
24 iulie 2020 romi, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă.
Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a
27 iulie 2020
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
28 - 29 iulie
Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a
2020
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați
computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de
24 – 30 iulie înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la
2020
repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive,
nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care
nu au susținut evaluarea națională

30 iulie –
3
august
2020

Repartizarea de către comisia de admitere județeană a candidaților care șiau depus cerere în perioada 24 – 30 iulie 2020.
Candidații romi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților romi
care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale

EXTRAS DIN METODOLOGIA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
anul școlar 2020-2021
•
Pot opta pentru învățământul profesional de stat elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții
clasei a VIII-a din seriile anterioare, numai dacă au promovat clasa a VIII-a.
•
Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional de stat a elevilor din clasa a VIIIa și a absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fișei de înscriere în
învățământul profesional de stat , eliberată de unitatea de învățământ gimnazial, cu posibilitatea
înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferințelor exprimate de candidat în fișa de înscriere.
•
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează
NUMAI DE CĂTRE unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile
de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor,
însoţite de foile matricole. Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de
înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează.
• Unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singură fișă de înscriere în învățământul
profesional de stat fiecărui candidat care optează pentru înscrierea la învățământul profesional,
pentru fiecare etapă menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional. Nu se
eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare
de corigență sau repetenție.
Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor
• Admiterea în învățământul profesional de stat se realizează, în fiecare etapă, astfel:
a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de
unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza mediei de admitere, calculată ca medie
ponderată între media generală la Evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care
are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere
de 20%;
b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de
unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere
definită la lit. a) și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de
unitatea de învățământ. .
• Pentru candidații care nu au susținut Evaluarea națională se consideră că media generală
obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1 (EN = 1).
• Înscrierea candidaților declarați admiși se efectuează, conform unui program afișat de
unitatea de învățământ sau prin poștă (cu confirmare de primire), pe baza următoarelor acte:
a) fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, în original ;
b) cartea de identitate și/sau certificatul de naștere, în copie legalizată sau autentificată la
unitatea școlară de proveniență;
c) fișa medicală.
• Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional de
stat , nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt
declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învățământul
profesional de stat .
• Candidații respinși, precum și candidații admiși care doresc să renunțe la locul ocupat la
învățământul profesional de stat se pot înscrie la admiterea în învățământul liceal în etapa a II-a
de admitere.
• Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unitățile la care au fost admiși sau care
nu au participat la prima etapă de admitere în și care solicită ulterior să se înscrie în clasa a
IX-a la învățământul profesional de stat , precum și pentru cei care și-au încheiat situația școlară în
urma examenelor de corigențe, comisia de admitere județeană pentru învățământ profesional de
stat va organiza a II-a etapă de admitere, pe locurile rămase libere.

CALENDARUL ADMITERII
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
pentru anul școlar 2020-2021
DATA LIMITĂ
PERIOADA

EVENIMENTUL

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor
în învățământul profesional de stat
02 - 12 iunie Fiecare unitate de gimnazial va desfășura sesiuni de orientare și consiliere cu
2020
elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare
(telefon, e-mail, videoconferință on-line etc).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 romi și a candidaților pentru învățământul
special
(calendar
și organizare
comune
pentru
înscrierea
în învățământul
liceal și profesional)
27 mai
2020 Afișarea
locurilor
speciale
pentru
candidații
romi.
27 mai 2020 – Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor.
16 iunie 2020, Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line. În
ora 16.00
această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ
din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a
emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine
atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne
proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului
care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromilor.
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!
30 iunie – 3 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită
iulie 2020
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de
diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis
electronic
Fişele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ - comisia de
admitere județeană. Inspectoratele școlare afișează programarea candidaților pe
zile și ore pentru repartizarea în ședință publică.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
04 – 05 iulie Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi.
02 –2020
03 iulie Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
2020
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
29 iunie – 03 datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire,
iulie și 06 iulie notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, precum și a foii
2020
matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII.
Opțiunile elevilor se completează în fișele de înscriere de către candidați
asistați de diriginți/cadre didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe
baza unei programări .
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează
numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenții, prin
transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. Candidații
nu se prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de
învățământ pentru care optează.

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.
06 iulie 2020 Afișarea, la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite şi a
unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învățământul profesional pentru care
au optat, a listei candidaților înscriși în învățământul 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.
10 iulie 2020 Afişarea la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ profesional dual a
listei candidaților admiși la învățământul profesional de stat.
13 – 17 iulie Transmiterea /depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de
2020
înscriere, la unitățile de învăţământ la care candidații au fost declarați admiși.
20, 21 iulie Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană.
2020
21 iulie
2020 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
22 – 24 iulie Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și
2020
a părinților/ reprezentanților legali pentru minori, 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, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată, precum
și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII, pentru candidații cărora nu li
s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de
stat sau în învățământul dual.
Opțiunile elevilor se completează în fișele de înscriere de către candidați
asistați de diriginți/cadre didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe
baza unei programări .
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează
numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la
unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de
înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole.
NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.
28 iulie 2020 Afişarea la sediile şi pe site-urile 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.
29 iulie - 3 Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învăţământ la care candidații au
august 2020 fost declarați admiși.
6 - 7 august Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană.
2020
EXTRAS DIN METODOLOGIA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
pentru calificări profesionale de nivel 3
anul școlar 2020-2021
Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu
următoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și
parteneri de practică;
b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat
și a unor contracte individuale de pregătire practică,

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri
publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
Pot opta pentru învățământul dual elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții clasei a VIII-a
din seriile anterioare, numai dacă au promovat clasa a VIII-a.
Înscrierea se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și fișă de
opțiuni pentru învățământul dual, eliberate de unitatea de învățământ gimnazial.
Înscrierea candidaților declarați admiși se efectuează, conform unui program afișat de
unitatea de învățământ liceal sau prin poștă (cu confirmare de primire), pe baza următoarelor
acte:
a) fișa de opțiuni pentru învățământul dual, în copie;
b) certificatul de naștere - în copie legalizată sau autentificată la unitatea școlară de
proveniență;
c) fișa medicală.
Pentru absolvenții, care au fost respinși în etapa I de admitere, care nu s-au înscris la unitățile
la care au fost admiși sau care nu au participat la prima etapă de admitere în învățământul
profesional, inclusiv dual, și care solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învățământul dual,
precum și pentru cei care și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapei de admitere
menționate în calendarul admiterii în învățământul dual de stat, comisia de admitere județeană va
organiza a II-a etapă de admitere, pe locurile rămase libere.
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
pentru anul școlar 2020-2021
Pregătirea admiterii, precum și admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi 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

29 iunie – 03
iulie și 06 iulie
2020

06 iulie 2020

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor
și a părinților/ reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul
profesional de stat și fișa de opțiuni pentru învățământul dual 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, prin
tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată, precum și a foii matricole
cu mediile obținute în clasele V-VIII.
Opțiunile elevilor se completează în fișele de înscriere de către candidați
asistați de diriginți/cadre didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe
baza unei programări .
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează
numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenții,
prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru
învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile
matricole. Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de
înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează.
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere în învățământul profesional și o
singură fișă de opțiuni pentru învățământul dual. Nu se eliberează fișe de înscriere
elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență
sau repetenție.
Afișarea, la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite şi a
unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învățământul profesional pentru
care au optat, a listei candidaților înscriși în învățământul 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.

10 iulie 2020

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ profesional a listei
candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat.

13 – 17 iulie
2020

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

20, 21 iulie 2020 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană.
21 iulie 2020

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 dual de stat
22-24 iulie 2020 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru
învățământ profesional de stat, împreună cu fișa de opțiuni pentru învățământul
dual pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au
participat, dar nu au fost repartizați/ admiși la liceu sau la învățământul profesional,
sau la învățământul dual, și care solicită să participe la admiterea în învățământul
dual în etapa a II-a.
Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual
și la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere.
Opțiunile elevilor se completează în fișele de înscriere de către candidați asistați de
diriginți/cadre didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe baza unei
programări .
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează
numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la
unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de
înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole.
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual,
a listei candidaților înscriși în învățământul dual.
29 iulie- 3 august Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învăţământ la care
2020
candidații au fost declarați admiși.
6 - 7 august 2020 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană.
24 iulie 2020

ALTE INFORMAȚII
1. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi
27 mai 2020
Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi.
27 mai –
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor.
Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line.
16 iunie 2020, ora
În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de
16.00
învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura
electronică a 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.
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare!
30 iunie – 3 iulie
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi
2020
de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular
transmis electronic.
Pentru școala profesională, fişele de înscriere se depun sau se transmit în
format electronic la ISJ- comisia de admitere județeană.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
04 – 05 iulie 2020
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi.
LICEU: Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face
computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de
admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.
ȘCOALĂ PROFESIONALĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se
realizează de Comisia de admitere județeană, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere şi în baza opțiunilor exprimate de candidați.
Repartizarea se face în ședință publică.
2. Admiterea în învățământul special
• Înscrierea și repartizarea candidaților în învățământul special se organizează de către Comisia
Județeană de Admitere, în data de 3 iulie 2020 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Covasna.
• Repartizarea pentru învățământul special se face în funcție de tipul și gradul de deficiență, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, și în funcție de opțiuni.
• Candidații cu cerințe educative speciale, care au susținut Evaluarea Națională din clasa a VIII-a,
pot participa, fără restricții, la toate etapele admiterii prevăzute în metodologie.
• Candidații cu cerințe educative speciale, care nu au susținut Evaluarea Națională din clasa a VIIIa, și care solicită repartizarea în învățământul de masă, sunt repartizați în perioada 4 - 7 august
2020, după repartizarea celorlalți candidați.
3. Admiterea candidaților în învățământul seral sau cu frecvență redusă
• Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care
împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021 - 13 – 17 iulie
2020 la Centrul special de admitere (sediul: IȘJ Covasna)
• Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă - 22
– 24 iulie 2020
• Dosarele de înscriere vor conține:
1. cererea de înscriere
2. cartea de identitate
3. certificatul de naștere și, după caz, certificatul de căsătorie, în copie autentificată la unitatea școlară
4. adeverință cu notele și media generală obținute la tezele cu subiect unic testele naționale examenul
de capacitate Evaluare Națională
5. foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)
6. fișa medical

Informații legate de admiterea în licee pot fi obținute:
•

de pe site-urile IȘJ Covasna (http//isj.educv.ro) și MEN (www.admitere.edu.ro)

•

la numerele de telefon: 0267 314782 (secretariatul IȘJ Covasna)
0744 429854 (inspector școlar Bartók Enikő Anna)

LICEE DIN JUDEȚUL COVASNA
Nr.
crt.
1
2

3

4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

DENUMIREA LICEULUI
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN
BRÂNCUȘI", SF. GHEORGHE
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC
ADMINISTRATIV „BERDE ÁRON", SF.
GHEORGHE
LICEUL TEHNOLOGIC „PUSKÁS

ADRESA

TELEFON/e-mail

str. Libertății
nr.11
str. Crângului
nr.30

0267-313147/
brancusi4000@yahoo.com
0267-318429
office@lec.educv.ro

TIVADAR", SF. GHEORGHE
LICEUL TEHNOLOGIC „KÓS KÁROLY”
SF. GHEORGHE
COLEGIUL NAȚIONAL „SZÉKELY
MIKÓ", SF. GHEORGHE
LICEUL TEOLOGIC REFORMAT, SF.
GHEORGHE
LICEUL TEORETIC „MIKES KELEMEN",
SF. GHEORGHE
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI
VITEAZUL", SF. GHEORGHE

str. Pescarilor
nr.35

0267-313771
office@puskas.educv.ro

str. Gr.Mikó
Imre nr.1
str. Gr.Mikó
Imre nr.1
str. Kriza János
nr.1-3
str. Kós Károly
nr.22

0267-312793
office@miko.educv.ro
0267-311210
reformatuskollegium@yahoo.com
0267-351342
titkar.mikes@gmail.com
0267-314571
c.n.mihaiviteazul@gmail.com

LICEUL DE ARTE „PLUGOR SÁNDOR",
SF. GHEORGHE

str. Kossuth
Lajos nr.15

0267-312997
0367-401019
liceuldearta@gmail.com

LICEUL TEORETIC „NAGY MÓZES",
TG. SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC „APOR PÉTER",
TG. SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC „GÁBOR
ÁRON", TG. SECUIESC
LICEUL PEDAGOGIC „BOD PÉTER",
TG. SECUIESC
LICEUL TEOLOGIC REFORMAT, TG.
SECUIESC
LICEUL „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR",
COVASNA
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE
BĂLCESCU", ÎNTORSURA BUZĂULUI
LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE",
ÎNTORSURA BUZĂULUI
LICEUL TEHNOLOGIC „BARÓTI
SZABÓ DÁVID", BARAOLT

str. Kanta nr.23
str. Școlii nr.11
str. Fabricii nr.8
str. Ady Endre
nr.20
str. Ady Endre
nr. 9
str. Ștefan cel
Mare nr.4
str. Gheorghe
Doja nr.
str. Gării nr.1
str. Kossuth
Lajos nr.172

0267-361957
nmg1680@yahoo.com
0267-361332
peter.apor@gmail.com
0267-363215
gamoktgs@yahoo.com
0267-360670
bodpeter@hotmail.com
0267-365045
refkol@yahoo.com
0267-340863
korosicss@yahoo.com
0267-370728
grscbalcescu@yahoo.com
0267-370939
eliadeint@yahoo.com
0267-377633
lyceum@barot.ro

