COMUNICAT
ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A PENTRU ANUL ȘCOLAR 20202021 PE LOCURILE RĂMASE LIBERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
LICEAL DE STAT
În vederea ocupării locurilor rămase libere de la clasa a IX-a, în învățământul liceal vocațional și
bilingv, de către absovenții clasei a VIII-a nerepartizați, Comisia de Admitere a Municipiului București
va organiza desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor
de limbă modernă/maternă în perioada 26-27 august 2020.
Centrele de desfășurare/echivalare a probelor de aptitudini se găsesc în ANEXA 1 la prezetul
comunicat.
Depunerea cererii cu documentele anexe se face în data de 28 august 2020, în intervalul
orar 8.00 -16.00, la Colegiul Național Școala Centrală astfel:
• pentru învățământul liceal vocațional cererea cu documentele anexe (copie certificat de
naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei; copie adeverinţă cu media de admitere;
copia după anexa la fișa de înscriere) vor fi aduse de către unitatea de învățământ liceal la care
s-au desfășurat/echivalat probele de aptitudini, cu adresă de înaintare conținând un tabel
nominal cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculată conform
Anexei 2, la OMEN nr. 4948/2019, cu modificările și completările ulterioare;
• pentru celelalte locuri libere din învățământul liceal, depunerea cererii cu documentele
anexe (copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei; copie adeverinţă
cu media de admitere; copia după anexa la fișa de înscriere cu nota obținută la echivalarea
limbii moderne) se face de către părinte/reprezentantul legal al candidatului

NOTĂ Candidații vor putea opta pentru orice loc dintre locurile libere existente, cu
respectarea condiției de medie, conform articolului 2, alineatul (8) din O.M.E.N. nr.
4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru
anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel: „criteriul referitor la media
de admitere se referă la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată şi se aplică
în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat cele 28 de locuri alocate prin
planul de şcolarizare la specializarea/clasa respectivă”.
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