03.08.2020
ADMITERE AN ȘCOLAR 2020 - 2021
COMUNICAT REFERITOR LA REPARTIZĂRI ŞI REDISTRIBUIRI PE LOCURILE LIBERE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

I.

Părinții/reprezentanții legali ai candidaților nerepartizați din diferite motive în etapele I și II de
admitere în învățământul liceal care doresc înscrierea în învățământul profesional sau în
învățământul dual, vor depune, în perioada 4 august – 26 august 2020, cererea și dosarul de
înscriere la unitățile de învățământ liceal care au locuri libere la clasele de învățământ profesional
sau învățământ dual.
În data de 28 august 2020, unitățile de învățământ liceal la care s-au înscris candidații pe locurile
libere din învățământul profesional sau învățământul dual vor transmite Comisiei de admitere a
municipiului București cererea acestora, însoțite de următoarele documente:
- copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei;
- copie adeverinţă cu media de admitere;
- copia după foaia matricolă cu media claselor V - VIII calculată
Depunerea acestora se face la sediul Colegiului Național „Școala Centrală”, str. Icoanei nr. 3-5,
sector 2, cu programare prealabilă, la numerele de telefon 0212107532; 0212107533;
0212107534; 0212107535; 0212107536.

II. Părinții/reprezentanții legali ai candidaților care nu pot depune documentele la sediul unităților de
învățământ, pot trimite online cererile și documentele anexe, prin transmiterea acestora la adresa de
e-mail admitere@ismb.ro, cu titlul ADM_ÎNV_PROF_DUAL, până la data de 28 august 2020, ora
16.00. Cererea și documentele transmise on-line vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere
a părintelui/reprezentantului legal, conform ANEXEI 1 la prezentul comunicat;
ATENȚIE! Completarea cererii cu codurile specifice învăţământului profesional de stat şi
învăţămâtului dual se va face respectând Lista cu locurile libere, care va fi postată de ISMB pe siteul www.ismb.edu.ro cel mai târziu în data de 06.08.2020.
Lista cu repartizarea candidaților va fi afișată pe site-ul și la avizierul Inspectoratului Școlar al
Municipiului București, în data de 31 august 2020, după ora 1800.
ANEXA 1 – Declarație pe proprie răspundere
ANEXA 2 - Cerere situații speciale învățământ profesional de stat și învățământ dual
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