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Graficul ședințelor de instruire a elevilor de clasa a VIII
în vederea pregătirii înscrierii în învă

Nr. 
crt. 

Descrierea activității  

1 

- Prezentarea metodologiilor de organizare și desfăşurare a 
admiterii în învățământul liceal / profesional de stat / 
dual; 

- Prezentarea calendarelor admiterii în învățământul liceal, 
profesional și dual; 

- Prezentarea informațiilor privind desfășurarea probelor 
de aptitudini, admiterea în învățământul seral și 
frecvență redusă. 

2 
- Prezentarea planului de școlarizare la învățământul 

liceal, profesional de stat și dual; 
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ședințelor de instruire a elevilor de clasa a VIII-a și a părinţilor acestora 
în vederea pregătirii înscrierii în învățământul profesional / dual și liceal

pentru anul școlar 2021-2022 
 

Perioada de desfășurare 
conform planurilor de măsuri 
județene privind pregătirea şi 

organizarea admiterii în clasa a 
IX-a, înv. liceal, profesional și 
dual, anul  şcolar  2020-2021 

Clasa 

ăşurare a 
ământul liceal / profesional de stat / 

ământul liceal, 

șurarea probelor 

15-26.02.2021 
 

a VIII-a A 
a VIII-a B 

Elevii claselor a VIII
părin
directorul 
adjunct

ământul 01.03.2021- 
14.05.2021 

a VIII-a A 
a VIII-a B 

Elevii claselor a VIII
părin
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ărinţilor acestora  
și liceal  

Participanți 
(elevi / părinți) 

Data 
(stabilită la 

nivelul unității 
de învățământ) 

Elevii claselor a VIII-a și 
părinții, dirigintele clasei, 
directorul și directorul 
adjunct 

25.02.2021 
 

Elevii claselor a VIII-a și 
părinții, dirigintele clasei, 

15.04.2021 



 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității  

- Prezentarea procedurile de preselecție / admitere în 
învățământul liceal, profesional și dual; 

- Prezentarea aspectelor specifice privind învățământul
dual. 

3 
- Organizarea de simulări privind completarea fișelor de 
înscriere în clasa a IX-a 
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conform planurilor de măsuri 
județene privind pregătirea şi 

organizarea admiterii în clasa a 
IX-a, înv. liceal, profesional și 
dual, anul  şcolar  2020-2021 

Clasa 

ție / admitere în 

ământul 

directorul 
adjunct

șelor de 
17.05.- 11.06.2021 

a VIII-a A 
a VIII-a B 

Elevii claselor a VIII
părin
directorul 
adjunct

 

DIRECTOR, 
Prof. Florin-Cristian ANASTASIU 
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Data 
(stabilită la 

nivelul unității 
de învățământ) 

directorul și directorul 
adjunct 

Elevii claselor a VIII-a și 
părinții, dirigintele clasei, 
directorul și directorul 
adjunct 

4.06.2021 


