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8. Descrierea procedurii 

8.1 Dispoziții generale 

 

     Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice și personalului didactic-auxiliar care 

au atribuții privind admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul 
2021-2022 precum și părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai absolvenților clasei a VIII-a, 

de etnie romă sau cu CES, care doresc admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual 
de stat în anul 2021-2022 pe locurile speciale alocate acestora. 

Admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat este coordonată de 

 către Comisia de admitere a județului Alba.  

          Prezenta procedură va fi comunicată prin afişare la unitățile de învățământ şi pe site-ul Inspectoratului 

Şcolar Județean Alba. 
8.2   Documente utilizate 

8.2.1. Lista și provenienţa documentelor utilizate 

 Decizia Comisiei de admitere a județului Alba pentru anul școlar 2021-2022 

 Decizia comisiei de admitere din unitățile de învățământ 
 Fișa de înscriere 

 Adeverință de absolvire 

 Recomandare scrisă privind apartenența la etnia romă 

 Certificat de orientare școlară și profesională pentru elevii cu CES 

 

8.3 Circuitul documentelor 

 Circuitul documentelor este descris în capitolul Modul de lucru (8.4.)  

 

8.4  MODUL DE LUCRU 

 

8.4.1 Admiterea elevilor în învăţământul profesional de stat și în învățământul dual de stat se face cu 
respectarea prevederilor metodologiilor în vigoare. 

8.4.2 La admiterea în învăţământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pot participa doar 

absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă, precum și cei din serii anterioare care nu au participat 
la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ. 

8.4.3 Părinţii/Tutorii legal instituiţi/Reprezentanţii legali ai elevilor de etnie romă sau ai elevilor cu CES pot 
solicita admiterea pe unul dintre locurile special alocate pentru aceștia. 

8.4.4 Pot participa la admiterea pe locurile speciale pentru romi sau pe locurile distinct alocate elevilor cu CES  

absolvenții clasei a VIII-a care au participat la examenul de Evaluare națională, precum și cei care nu au 
susținut examenul de Evaluare Națională pentru care media de admitere se calculeaza conform 

art.12,alin (4) din  OMENCS nr.5068/2016. 




















