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PROGRAMUL DE LUCRU AL CENTRULUI SPECIAL PENTRU ÎNSCRIEREA 

CANDIDAȚILOR DIN ALTE JUDEȚE 

 

 

Conform Procedurii M.E. nr. 29332/27.05.2021, privind modalitatea de admitere a 

candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul 

procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022:  

Art. 5. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a 

care participă la admiterea în alte județe și de către părinții acestora se poate realiza:  

a) La sediul unității de învățământ;  

b) Prin formularul – Fișa de înscriere, transmis electronic unității de învățământ pe 

care a absolvit-o candidatul;  

c) La centrul special de înscriere din județul în care doresc să participe la admitere, în 

situații excepționale.  

Conform Calendarului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 

2021-2022, aprobat prin OMEN nr. 5457/31.08.2020, cu toate modificările și completările 

ulterioare, în perioada 16-22 iulie 2021, în situații excepționale, va avea loc completarea 

opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la 

Centrul special de înscriere organizat la Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani, Bulevardul 

Mihai Eminescu nr. 89, în intervalul orar 09.00-13.00, pe baza unei programări anterioare. 

            Documente necesare: fișa de înscriere ștampilată și cu număr de înregistrare, 

completată cu datele personale, notele și media generală obținute la evaluarea națională, 

media de absolvire a claselor V-VIII, media de admitere, documente de identitate elev/părinte 

(certificat de naștere, CI/BI).  

Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere, se va face în Centrul Special de Înscriere 

de către candidat, în prezența părintelui/tutorelui legal/persoanei împuternicite prin declarație 

notarială, pe baza unei programări la nr. de telefon 0231583003.  
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