INFORMAȚII PRIVIND ADMITEREA LA
COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA
2021-2022
Extras: Ordinul nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar
2021 - 2022 se desfășoară în conformitate cu 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.
Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de
admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în
învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost
declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la
învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu
de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de
admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 - 2022. Pentru continuarea
studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al
ministrului educației și cercetării.
Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data
începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 și care au participat la procesul de admitere
în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ pot participa la
procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 - 2022.
Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 2022, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se
face în două etape.
La repartizarea computerizată din primele două etape de admitere participă numai
elevii care au susținut evaluarea națională.
Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși
candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal de
stat pentru anul școlar 2021 - 2022. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de
identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în
conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de
competențe .
Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au
depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și 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 se repartizează computerizat 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 2021 - 2022.
Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ,
în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime
intenția de depunere a dosarului, prin telefon 0268-414902 sau e-mail la adresa
colegiultransilvaniabv@yahoo.com , în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.
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Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin email, cu documente scanate.
Adresa pentru transmiterea dosarelor prin posta:
Colegiul Tehnic Transilvania
Localitatea Brasov, Str Iuliu Maniu nr 52, Cod postal 500091, Judetul Brasov
În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de
identitate și certificatul de naștere se depun în copie.
Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail la adresa
colegiultransilvaniabv@yahoo.com li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația
înscrierii.
În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/
părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau
în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în
învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului
obținut prin fraudă.
Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a
absolvenților învățământului gimnazial, se calculează 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% în calculul
mediei de admitere.
Calculul mediei de admitere se face astfel:
𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a
VIII-a.
* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba
și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul
la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați
completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere
în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada
prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în
calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în
clase cu predare în limbile minorităților naționale

Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în
spital sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și
care, din această cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele
de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învățământul liceal de stat pentru anul
școlar 2021 - 2022, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ liceal la care au
fost admiși/repartizați computerizat, transmiterea și completarea documentelor se fac prin
mijloace electronice. În această situație, părintele/reprezentantul legal transmite unității de
învățământ și o declarație-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor
introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente transmise.
După repartizarea candidaților menționați mai sus, în cele două etape de admitere
computerizată și după rezolvarea situațiilor speciale, se repartizează și absolvenții clasei a VIIIa care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere .
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Extras
CALENDAR ADMITERE LICEU
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu
numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale
ale
absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu
notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a,
cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația
informatică centralizată.
15 iulie 2021
Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a.
Prima etapă de repartizare computerizată și 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 2021-2022
16–22 iulie 2021
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții
clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții
claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular
transmis electronic
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din
fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de
date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator,
operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică
centralizată
24 iulie 2021
Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a
absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data
începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile
neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ
25 - 28 iulie 2021 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la
care candidații au fost repartizați
29 iulie 2021
Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a
situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților
admiși în această etapă de admitere
A doua etapă de repartizare computerizată și 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 2021-2022
29 iulie 2021
Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate
candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a
locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
29 iulie – 5 august Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care
2021
au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care
nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către 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
14 iulie 2021

Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau
prin formular transmis electronic

Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii
fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli
date computerizată și listarea fișelor corectate din
operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația
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datelor din
în baza de
calculator,
informatică

4 - 5 august 2021

centralizată
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care
au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de
aptitudini
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care
au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
de limbă maternă
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi
și de către candidații cu CES care au participat la a doua etapă de
admitere pe locurile special alocate acestora, dar care nu au fost
repartizați sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost
repartizați
Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau
prin formular transmis electronic

6 august 2021
6 – 7 august 2021
7 august 2021

9– 13 august 2021

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a
candidaților din a doua etapă a admiterii
Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la
care au fost repartizați candidații din etapa a doua
Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a
situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților
admiși în cele două etape de admitere
Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați
computerizat în primele două etape de admitere, dar nu și-au
depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care
nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din
primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost
repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au
participat la primele două etape ale repartizării computerizate și a
absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere județeană.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către
comisia de admitere județeană, publicate pe site-ul inspectoratului
școlar județean și comunicate unităților de învățământ până la data
de 29 iulie 2021

DOSARUL CANDIDATULUI TREBUIE SĂ CONȚINĂ:
-

cererea de înscriere

-

cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere original

-

adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – clasa a VIII-a;

-

foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);

-

fişa medicală /dosarul medical
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