
 
                           

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN BRAȘOV  

În atenția candidaților (părinților acestora) care nu au ocupat un loc în 
clasa a IX-a pentru anul școlar 2020-2021 (învățământ liceal, profesional 

sau dual) în prima etapă a admiterii 

 

Ce trebuie să faceți pentru a ocupa un loc (cât mai bun, corespunzător mediei de admitere) la clasa 
a IX-a în cea de-a doua etapă? 

Scenariul 1 – optați pentru învățământul profesional sau dual 

Cine participă la această repartizare? 

 candidații care au fost repartizați în prima etapă de admitere dar care, din motive obiective nu și-au 
depus dosarele de înscriere în termen, 

 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, 

 absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, 
 candidații care au participat la ultima etapă de admitere în învățământul profesional și/sau dual și au 

fost respinși. 

Unde se completează și unde se depune fișa de opțiuni? 

 pentru candidații din județul Brașov - la sediul unităților școlare gimnaziale unde au absolvit clasa a 
VIII-a;   

 pentru candidații proveniți din alte județe - la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Brașov. 

Calendar și activități 

24 iulie - Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial și pe cel al inspectoratului școlar 
a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și dual din județ. 

24-30 iulie - Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional și dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional sau dual de stat și a 
foii matricole: Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a 
părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional sau dual de stat 
cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, 
notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, 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 pentru o unitate de 
învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional sau dual și calificările din oferta acesteia se 
completează de către candidați asistați de diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial 
pe baza unei programări pe zile și ore a tuturor elevilor. Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, 
a foii matricole și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care 
solicită aceasta. Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și ore a 
absolvenților, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial. 

30 iulie - Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și a unităților de 
învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional și/sau dual, a listei candidaților înscriși în 
învățământul profesional și/sau dual. 

31 iulie – Desfășurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleași condiții cu cele prevăzute în 
etapa I de admitere în învățământul dual, conform celor prevăzute de procedura de admitere elaborată de 
unitatea de învățământ care organizează admiterea. 
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31 iulie - Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, 
conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional sau dual. 

31 iulie - Validarea, de către comisia de admitere județeană pentru învățământul profesional sau dual de stat, 
a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional sau dual de stat. 

Afișarea la sediile și 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, respectiv ridicarea de către candidații respinși a fișelor de înscriere, de la sediile 
unităților respective de învățământ. 

3-4 august - Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au 
fost declarați admiși. Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire. 

Dosarul de înscriere conține: 

a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original, 

b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de 
învățământ gimnazial sau de unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea 
originalului pentru certificare), 

c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate, 
pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională, 

d) fișa medicală. 

 

Scenariul 2 – optați pentru învățământul liceal 

Înainte de etapa a II-a 

22-24 iulie - Rezolvarea de către comisia de admitere județeană a situațiilor speciale apărute după etapa de 
repartizare computerizată. 

Care sunt situațiile speciale pe care le poate rezolva comisia județeană de admitere? 

 situații medicale speciale,  
 schimburi de elevi,  
 redistribuire candidați gemeni,  
 distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu,  
 corectare erori de transcriere în baza de date computerizată a opțiunilor exprimate de elevi etc.  

Nu se va depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă și se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la 
media de admitere. Criteriul referitor la media de admitere, se referă la media de admitere a ultimului admis 
prin repartizare computerizată și se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au 
ocupat toate locurile alocate prin planul de școlarizare la specializarea/clasa respectivă. Prin excepție de la 
prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de 
stat pentru anul școlar 2011 - 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 
sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru 
anul școlar 2011 - 2012, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale, candidații gemeni/tripleți se pot 
redistribui de către comisiile de admitere județene în clasa celui cu media mai mare sau invers fără raportarea 
la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea 
părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situația în care prin redistribuirea candidaților 
gemeni/tripleți se depășește numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din 
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
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Etapa a II-a de admitere în învățământul liceal 

Cine participă la această repartizare? 

 candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere dar care, din motive 
obiective nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, 

 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,  

 absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. 

Unde se completează și unde se depune fișa de opțiuni? 

 Pentru candidații din județul Brașov - la sediul unităților școlare gimnaziale unde au absolvit clasa a 
VIII-a;   

 Pentru candidații proveniți din alte județe - la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Brașov. 

Calendar și activități 

24 iulie - Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și a 
celor destinate candidaților cu CES. În 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, candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea pe 
locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale. 

27 iulie - Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini în vederea ocupării locurilor rămase în 
învățământul liceal, filiera vocațională. 

28-29 iulie - Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă. 

24-30 iulie – Înscrierea în baza de date a etapei a II-a de admitere și transmiterea de către secretariatele 
unităților școlare gimnaziale a fișelor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima 
etapă de admitere dar care, din motive obiective nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a 
candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, 
dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat sau a absolvenților clasei a VIII-a care nu au 
susținut evaluarea națională. 

30 iulie-3 august – Repartizarea de către comisia județeană de admitere a candidaților care au fost repartizați 
computerizat în prima etapă de admitere dar care, din motive obiective nu și-au depus dosarele de înscriere 
în termen, a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă 
de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat sau a absolvenților clasei a VIII-a 
care nu au susținut evaluarea națională. 

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană, publicată pe 
site-ul inspectoratului școlar județean și comunicată unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020. 

Precizări suplimentare 

Având în vedere numărul mic de locuri rămase în urma primei repartizări computerizate și a numărului mare 
de candidați rămași nerepartizați, în lista locurilor libere pentru cea de-a doua etapă vor fi incluse și vor putea 
fi trecute în fișa de opțiuni și locurile speciale pentru rromi și elevi cu CES rămase neocupate după rezolvarea, 
în 24 iulie, a cererilor acestora.  

La completarea opțiunilor de către candidați pentru aceste locuri se va respecta criteriul referitor la media de 
admitere, adică se vor putea completa doar opțiuni pentru specializările/clasele la care media de admitere a 
candidatului este mai mare sau egală cu media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată.  

Secretariatele unităților școlare gimnaziale vor verifica și vor certifica, prin semnătură și ștampilă pe fișa de 
înscriere, respectarea acestor reguli. 


