COMUNICAT
Ref. : Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat în anul şcolar 2018 - 2019 pe locurile
speciale pentru candidații de etnie romă
Admiterea în învăţământul liceal și învăţământul profesional de stat
În unitățile de învăţământ, absolvenții claselor a VIII-a, care dețin recomandarea scrisă prin care se
atestă apartenența la etnia romă, vor completa cererea tip ISMB până la data de 15.06.2018, conform
prevederilor OMEN 4794/31.08.2017 și OMEN 4795/31.08.2017.
Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare.


Unitățile de învăţământ vor întocmi dosarele acestora cu următoarele documente:



cerere de înscriere (specificând doar opţiunea pentru învăţământul liceal/ învăţământul
profesional ), fără a preciza unitatea şcolară pe care doresc să o urmeze (tipizat ISMB);



fișa de înscriere 2018;



anexa la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de verificare a
aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;



copie după cartea de identitate (dacă este cazul) / certificatul de naştere;



recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a
romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi NU faptul că
fac parte din respectiva organizaţie;



adeverinţă de la unitatea şcolară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII şi media de
admitere;



foaia matricolă pentru clasele I-VIII;



fișa medicală.



Unitățile de învăţământ vor depune dosarele şi centralizatorul din Anexa 3 și 5, în format

letric şi electronic pe CD, la centrele de înscriere organizate în cele 6 sectoare din Municipiul Bucureşti pe
data de:




26 iunie 2018 între orele 9.00-16.00
27 iunie 2018 între orele 9.00-16.00

Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451, Bucureşti
Tel:
+40 (0)21 211 84 85
Fax: +40 (0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro

Centre de înscriere pentru candidații de etnie romă:
Sector

Unitatea de învăţământ

Număr de
telefon

Adresa

1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE
TITULESCU"

STR. NICOLAE TITULESCU NR. 50-52

021/223.63.93

2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

SOS. COLENTINA NR. 91

021/240.30.25

3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BARBU
DELAVRANCEA"

STR. MATEI BASARAB NR. 28-30

021/323.73.90

4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 133

STR. STINJENEILOR NR. 3

021/332.58.37

5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131

STR.GUTUILOR NR.l

021/420.39.05

6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279

STR. PRELUNGIREA GHENCEA NR. 24

021/777.31.64

 Centrele de înscriere pentru candidații de etnie romă vor verifica dosarele primite de la
unitățile de învăţământ şi le vor depune la ISMB, la Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti,
împreună cu centralizatorul Anexa nr. 4 și 6 , în format letric şi electronic pe CD, în data de 28.06.2018,
între orele 1000 - 1400.


Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de Comisia de admitere a

municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de
candidați. Repartizarea se face în ședință publică la Liceul Teoretic

Bilingv „Miguel de Cervantes”,

din Calea Plevnei nr. 38-40, sector 1, Bucureşti, telefon 021/3149311, în data de 05.07.2018 și
06.07.2018, după un orar care va fi comunicat din timp.
Ataşăm comunicatului: Anexa 1 (cerere pentru învățământul liceal), Anexa 2 (cerere pentru
învățământul profesional); Anexa nr. 3 (centralizator unități de învățământ - liceu), Anexa nr. 4
(centralizator centre de înscriere - liceu), Anexa nr. 5 (centralizator unități de învățământ – înv.
profesional) și Anexa nr. 6 (centralizator centre de înscriere - înv. profesional).
Președinte Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti,
Inspector Şcolar General Adjunct,
Liliana Maria Toderiuc

Secretar Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti,
Inspector ISMB,
Alexandrina Peter
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