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Nr.7114 / 02 . 07. 2021 

                                          
 

 

Criterii de înscriere şi repartizare a absolvenţilor clasei a VIII a, care au studiat în străinătate, 

în clasa a IX-a învăţământ liceal/profesional, în anul școlar 2021-2022, stabilite în 

conformitate cu prevederile OMECTS nr. 4802/31.08.2010 și OMEC nr. 5457/2020 

 

 

1. Înregistrarea cererii de înscriere pentru liceu/școală profesională cu specificația filierei, 

profilului şi specializării solicitate la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, 

până la data de 09 august 2021; 

2. Adeverinţa de la unitatea de învăţământ absolvită în care se precizează media generală de 

absolvire a gimnaziului (se va calcula doar din rezultatele obţinute în anii de studiu parcuși în  

România); 

3. Media de absolvire/rezultatul evaluării la finalul studiilor gimnaziale-în cazul elevilor care nu 

au studiat în România; 

4. Domiciliul stabil în apropierea unităţii de învăţământ la care doreşte înscrierea. 

 

Repartizarea acestor elevi se va realiza de către Comisia Judeţeană de Admitere în perioada 

09-11 august 2021 și va fi comunicată în scris solicitanţilor. 
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Model de cerere de înscriere la liceu în România în anul școlar 2021-2022,  pentru elevii din străinătate 

care doresc  să se înscrie la liceu în România în clasa a IX –a. 

 

Doamna Președinte a Comisiei Județene de Admitere 

 

Subsemnatul (a).................................................................................................................... 

domiciliat(ă) în localitatea ............................................ Str............................................................. 

Nr................., bloc,............. sc,........,etaj..........ap........ Județ.......................................................... 

nr. telefon...........................,tatăl/mama copilului…………………………………………………  

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea fiului/fiicei  în clasa a IX-a, în anul școlar 2021-2022, în 

învățământul liceal/profesional, filiera………………………., profil…………………………, 

specializarea…………………………………………….., la una din următoarele unităţi de 

învăţământ 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Menţionez că, clasele………fiul/fiica le-a efectuat în ROMÂNIA, anii 

şcolari…………………….., iar clasele ……………………………le-a efectuat în ţară 

……………………………….., anii şcolari …………………………………  

Data 

Semnătura părintelui, 

 

 

 

 

Am luat la cunoştinţă prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat 

pentru anul şcolar 2021- 2022 


