
 

Doamnă/Domnule director, 

 

  Revenim cu informatiile , la zi, legate de admiterea pe locurile special alocate elevilor cu 

CES. 

  

 Pe site-ul ISJ Harghita, la Noutăţi sunt afişate locurile speciale, pentru admiterea în 

învăţământul liceal şi professional a  elevilor cu CES. 

 La Avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul şcolii, să fie postată Procedura cu 

nr.31276 din 24.06.2020, Procedura ISJ Harghita şi informaţiile utile părinţilor 

pentru înscrierea elevilor cu CES pe locurile speciale. 

 Părinţii/Reprezentanţii legali ai candidaţilor vor depune la secretariatul unităţii de 

învăţământ, absolvite de elev,  următoarele documente: 

- Cerere (Anexa 1 la Procedura cu nr.31276 din 24.06.2020) 

- o copie a Certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE 

Harghita, care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale. Certificatul de 

orientare şcolară şi profesională este singurul document acceptat şi trebuie să fi 

fost emis cel târziu la începerea semestrului al II-lea din anul şcolar în curs. 

Documentele emise ulterior nu vor fi luate în considerare la admiterea pe locurile 

speciale alocate candidaţilor cu CES în unităţile de masă (OMEC nr. 4532 / 

15.06.2020). 

 

 Deoarece sunt alocate puţine locuri pentru o unitate de învăţământ liceal, pentru 

siguranţa ocupării unui loc, recomandăm participarea la Etapa I de admitere în 

învăţământul profesional şi dual, având în vedere că în Etapa a II-a de admitere în 

licee şi învăţământ profesional si dual, pot fi ocupate numai locurile rămase libere 

după Etapa I.  

 Conform Art. 7 din Procedura MEC nr.31276 din 24.06.2020,  candidaţii care nu 

au fost repartizaţi în perioada prevăzută în calendarele de admitere, pe locurile 

distinct alocate elevilor cu CES sau candidaţii repartizaţi care solicită în scris 

retragerea de pe locurile repartizate, pot participa la toate celelalte etape de 

admitere, cu respectarea prevederilor ordinelor de ministru prevăzute la Art.1 din 

prezenta procedură. 

 In baza Calendarului de admitere  a  OMEC nr. 4532 / 15.06.2020 şi  a Procedurii MEC, 

am elaborat o procedură pe care o anexez acestui e-mail. 

 

 Deoarece unele termene, care preced etapa de repartizare a elevilor, sunt la sfârşit de 

săptămână, vă rugăm să transmiteti documentele solicitate şi tabelele partajate de ISJ, 

la adresa luka@isjhr.eduhr.ro,  până 3 iulie 2020.  

 

 

                M-Ciuc, 26.06.2020 

 

                                         Inspector pentru învăţământ special 

                                                          Mîndru Elena 

                                                            
                                                                

mailto:luka@isjhr.eduhr.ro

