
1) Unitatea = Unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul. 
2) Opțiunile se trec în tabel în ordinea preferințelor candidatului, cu menționarea unității de învățământ și a codului calificării 
3) Rezultatul repartizării  se completează în casetă de către Comisia admitere a județului/municipiului București și se semnează de candidat, părinte/tutore și președintele comisiei 
4) Menţiune = Se completează “Renunț la locul repartizat”dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte/tutore și președintele comisiei 
MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor careservesc interesului public.  Detalii privind scopul prelucrării 
datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale. 
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MINI STERUL E D UC AŢIEI    Nr. înreg.______  /_____- 2021 

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
în învăţământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locuriledistinct alocate candidaților cu CES în 

unitățile de învățământ de masă 

 
Codul numeric personal:       Data naşterii:  -             -  

                                                                                                                                                      Z   Z       L   L       A   A   A  A 
Numele :                                                               Iniț. tată:  Prenumele: 
 
 
Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:                 

Media claselor V – VIII:            ,             Media la Evaluarea națională            , 

Date de contact ale absolventului: tel. …………………………..…., e-mail ………………………………………….………….…, 
cu adresa de domiciliu …………………………………………………………… 

Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi    

Numărul și data eliberării recomandării scrise care vizează apartenența la etnia rromă: ______ / ___ 
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES   
Numărul și data eliberării certificatului care atestă CES: _______________ / _______ 
 

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

ETAPA I DE ADMITERE  
  Opţiuni pentru calificările profesionale din unitățile de învățământ de masă - în ordinea preferinţelor 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ1) Calificarea profesională Cod calificare2) Simbol 
profesional(P) 

 / dual (D) 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

Diriginte                                                     Candidat                                                       Părinte/Tutore 

Rezultatul repartizării de către Comisia admitere a județului/municipiului București:   Admis    DA             NU 

Admis 3) la ……………………………………………………………………………………………….………..(denumirea unității 

 de învățământ), calificarea ……………………………………………………..…………………… (denumire), cod …………… 

Candidat                                                       Părinte/Tutore 

 

Mențiune4):   

Candidat                                                       Părinte/Tutore 

L. S. 
Președinte 

al Comisieide admitere a județului/municipiului București 

L. S. 
Președinte 

al Comisieide admitere a județului/municipiului București 

  

L. S. 
D i r e c t o r 

           al școlii de proveniență 

                    

     

          
 

 
         

 
 

 
  

    

  

    

 

 

                     



1) Unitatea = Unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul. 
2) Opțiunile se trec în tabel în ordinea preferințelor candidatului, cu menționarea unității de învățământ și a codului calificării 
3) Rezultatul repartizării  se completează în casetă de către Comisia admitere a județului/municipiului București și se semnează de candidat, părinte/tutore și președintele comisiei 
4) Menţiune = Se completează “Renunț la locul repartizat”dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte/tutore și președintele comisiei 
MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor careservesc interesului public.  Detalii privind scopul prelucrării 
datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale. 
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ETAPA A II-A DE ADMITERE   

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitățile de învățământ de masă - în ordinea preferinţelor 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ1) Calificarea profesională Cod calificare2) Simbol 
profesional (P) 

 / dual (D) 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

Diriginte                                                     Candidat                                                       Părinte/Tutore 

 

Rezultatul repartizării de către Comisia admitere a județului/municipiului București:   Admis    DA             NU 

Admis 3) la ……………………………………………………………………………………………….……….. (denumirea unității 

 de învățământ), calificarea ……………………………………………………..…………………… (denumire), cod …………… 

Candidat                                                       Părinte/Tutore 

 
 
 

 Mențiune4):   

 

Candidat                                                       Părinte/Tutore 

 

L. S. 
Președinte 

al Comisieide admitere a județului/municipiului București 

L. S. 
Președinte 

al Comisieide admitere a județului/municipiului București 

  


