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DIN JUDEŢUL SIBIU

Un produs marca:

Marius Novac: „Rezultatele elevilor 
și calitatea dascălilor ne fac cinste“

Noua structură pe niveluri 

de învăţământ ar putea să 

regleze calitatea sistemu-

lui de educaţie, deoarece 

are ca ţintă asigurarea 

nevoilor individuale ale 

fi ecărui educabil, şcoala 

fi ind în serviciul societăţii 

şi al fi ecărui copil sau 

tânăr, consideră inspecto-

rul şcolar general Marius 

Emilian Novac.

Care sunt noutăţile legate 
de admiterea în învăţă-
mântul liceal pentru anul 
şcolar 2019-2020?

Admiterea în ciclul de în-

văţământ secundar superior 

se desfăşoară în formula con-

sacrată: înregistrarea opţiuni-

lor candidaţilor, participarea 

la examenul de Evaluare Na-

ţională pentru absolvenţii cla-

sei a VIII-a, în anul şcolar 

2018-2019 şi repartizarea com-

puterizată a elevilor la liceu, 

în conformitate cu rezultate-

le obţinute. Elementele de no-

utate sunt câteva: absolven-

ţii clasei a VIII-a de la secţia 

germană, care susţin la Eva-

luare Naţională VIII – 2019 

probă scrisă de limbă mater-

nă, pot să opteze ca să nu li 

se ia în calcul – la media de 

admitere în liceu – nota obţi-

nută la această probă; elevi-

lor care au obţinut premii sau 

menţiuni naţionale la olimpi-

ada de limba engleză, li se 

pot echivala cu nota 10,00 

probele de limba engleză, la 

examenul susţinut pentru ac-

cederea în clasele bilingve. De 

asemenea, echivalarea Certi-

fi catelor Cambridge cu proba 

de limbă modernă pentru cla-

sele bilingve se realizează con-

form O.M.E.N. şi a Procedu-

rii specifi ce, de către unitatea 

de învăţământ, şi nu de către 

centrul de examen, aşa cum 

se întâmpla până acum.

Există modifi cări majore pen-
tru învăţământul dual 
în perspectiva următorului 
an şcolar şi cum evoluează 
acest proiect în judeţul Sibiu?

Învăţământul profesional du-

al se organizează la solicitarea 

agenţilor economici şi se desfă-

şoară în baza unui contract de 

muncă, încheiat între solicitant 

– agentul economic şi elev. Au-

torităţile educaţionale răspund 

de asigurarea resurselor umane 

şi fi nanciare şi organizează for-

marea teoretică tehnică din şcoa-

lă (1-2 zile de studiu pe săptă-

mână), iar angajatorul trebuie 

să ofere resursele umane şi fi -

nanciare şi să organizeze for-

marea practică, de la locul de 

muncă (3-4 zile). Prin urmare, 

această formă complementară 

de învăţământ profesional dă 

posibilitatea ca agenţii econo-

mici să se implice direct în toa-

te componentele formării forţei 

de muncă, de care au nevoie pe 

piaţa locală a muncii.

În judeţul Sibiu, învăţămân-

tul dual a debutat cu 56 de 

elevi, în anul şcolar 2014-2015, 

această activitate demarând în 

baza unui protocol de colabo-

rare încheiat între Asociaţia Ro-

mâno-Germană de Formare 

Profesională, formată din SC 

Brandl RO SRL, SC ODU Ro-

mania Manufacturing SRL, SC 

HARTING Romania Manufac-

turing SCS, SC Marquardt 

Schaltsysteme SCS, SC Witten-

stein SRL, cărora li se adaugă 

Primăria municipiului Sibiu şi 

Clubul Economic German Tran-

silvania. Între timp, numărul 

elevilor care se înscriu în acest 

sistem de învăţământ dual a 

crescut an de an, această for-

mă de educaţie dovedindu-şi 

astfel efi cienţa şi rentabilitatea.

Se tot discută în ultima 
vreme de reforme în ceea 
ce priveşte structura ciclu-
rilor şcolare, programele 
de învăţământ şi manuale-
le. Ca dascăl, cum vedeţi 
aceste intenţii?

De la intenţie – şi anume 

lansarea viziunii M.E.N. cu ţin-

tă înspre modifi carea structu-

rală a ciclurilor şcolare din sis-

temul de educaţie românesc – 

şi până la decizie, sunt convins 

că urmează un proces efi cient 

şi coerent de analiză şi de con-

sultare a tuturor factorilor im-

plicaţi, astfel încât nevoile re-

ale ale sistemului de educaţie 

naţional să ia în considerare 

resursele materiale şi pe cele 

fi nanciare, nevoile de instruire 

ale educabililor, calitatea pro-

cesului instrucţional şi, nu în 

ultimul rând, problematica re-

sursei umane din sistem, ca-

dre didactice, personal didac-

tic auxiliar şi nedidactic, astfel 

încât modifi carea propusă să 

conducă, pe termen lung, la o 

reală plusvaloare şi la o adec-

vare a ciclurilor şcolare propu-

se de viziunea M.E.N. „Educa-

ţia ne uneşte” la formule edu-

caţionale de succes, consacra-

te în ţările Uniunii Europene.

Din punctul meu de vede-

re, noua structură pe niveluri 

de învăţământ ar putea să re-

gleze calitatea sistemului de e-

ducaţie, deoarece are ca ţintă 

asigurarea nevoilor individua-

le ale fi ecărui educabil, şcoala 

fi ind în serviciul societăţii şi a 

fi ecărui copil sau tânăr. Astfel, 

în sprijinul acestui principiu – 

începând cu învăţământul se-

cundar inferior – profesorul 

pentru învăţământul primar, 

profesorul / discipline de stu-

diu din planul-cadru şi consi-

lierul de carieră devin parte-

neri educaţionali pentru iden-

tifi carea tuturor modalităţilor 

fi reşti de optimizare personali-

zată a învăţării. Noua structu-

ră educaţională simplifi că oa-

recum şi aplicarea evaluărilor 

centralizate la fi nal de ciclu 

şcolar – clasa a III-a, clasa a 

VI-a, clasa a IX-a, ultima clasă 

de liceu – ritmicitatea aplicării 

acestora fi ind astfel din trei în 

trei ani. Pentru cei care nu fac 

faţă Evaluării Naţionale IX se 

propune un an de studiu su-

plimentar, în vederea asigură-

rii de competenţe necesare re-

uşitei sociale şi în carieră. Ba-

calaureatul este propus în pa-

tru variante: bacalaureat teh-

nologic (Bac T), bacalaureat 

vocaţional (Bac V), bacalaure-

at pentru studiile de ştiinţă (Bac 

A1) şi bacalaureat pentru stu-

diile socio-umaniste (Bac A2). 

Această propunere vine în spri-

jinul autonomizării educaţiei, 

ca răspuns al parcursului de 

pregătire a fi ecărui educabil, în 

funcţie de abilităţile individu-

ale pe care acesta a ales să le 

dezvolte în invăţământul se-

cundar superior.

Desigur că „paşii” care ur-

mează sunt reformularea pro-

gramelor şcolare pe discipline 

de studiu şi asigurarea unei 

oferte viabile de manuale, pen-

tru a putea pune în practică o 

reformare structurală a educa-

ţiei naţionale şi o compatibili-

zare reală cu sistemele de edu-

caţie performante din ţări ale 

U.E., aşa cum o propune vizi-

unea „Educaţia ne uneşte”.

Cum apreciaţi calitatea în-
văţământului preuniversi-
tar sibian în raport cu ce-
lelalte judeţe ale ţării?

Calitatea educaţiei sibiene e 

validată prin rezultatele elevi-

lor noştri, în genere performan-

te. Să nu uităm că în anul 2016 

ne-am afl at pe locul întâi pe ţa-

ră la examenul de bacalaureat, 

în 2017 am fost pe locul al doi-

lea pe ţară după contestaţii, î-

naintea acestora situându-ne 

tot pe locul întâi, iar anul tre-

cut am ocupat locul cinci pe 

ţară, ceea ce ne situeză în to-

pul primelor cinci rezultate na-

ţionale la examenul de ieşire 

din sistem. Desigur că aş pu-

tea enumera şi multitudinea de 

performanţe individuale ale ele-

vilor la competiţiile şcolare na-

ţionale sau mediile de zece de 

la examene. Aş putea să vor-

besc şi despre participarea pre-

miată de la concursurile inter-

naţionale, olimpiade, competi-

ţii de creativitate (de exemplu, 

concursul de robotică de la 

N.A.S.A, S.U.A – 2019, unde 

elevi de la Colegiile Naţionale 

„Gheorghe Lazăr” şi „Octavian 

Goga” au obţinut premiile întâi 

şi al treilea). Cu certitudine că 

orice rezultat este perfectibil, 

dar toate acestea şi multe alte-

le asemenea, precum şi calita-

tea dascălilor din sistemul de e-

ducaţie judeţean, ne fac cinste, 

atât pe plan local, cât şi la ni-

vel național.

Interviu realizat de 
Cosmin PAL

cp@mesageruldesibiu.ro

prof. Marius Emilian Novac, inspector școlar general al județului Sibiu
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LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER”
Oferta educațională pentru anul școlar 2019 – 2020

Resurse materiale:
Situat în partea de vest a municipiului Mediaș, 
Liceul Teore  c „Axente Sever” atrage de 
departe privirile prin clădirile sale impunătoare, 
plasate în mijlocul unui parc cu arbori seculari, 
care reprezintă o oaza de verdeață și des  ndere 
pentru întreaga zonă.

Clădirile școlii dispun de supraveghere video 
și de centrale termice proprii.

Excelență în educație:
Pentru întreaga ac  vitate desfășurată de-a 
lungul  mpului, în anul 2010, liceul a obținut 
Diploma de excelență ins  tuțională.

• Bibliotecă 1
• Sală de lectură 1
• Sală de sport 1
• Teren de atle  sm 1
• Cabinet medical școlar 1
• Cancelarie profesorală 1
• Sediu Comisie examen 1
• Sală fi tness 1

Laboratoare

• Chimie 1
• Fizică 1
• Biologie 1
• Informa  că 2

Cabinete

• Limba română 1
• Limbi străine 1
• Istorie 1
• Geografi e 1
• Consiliere și 
orientare școlară

Filieră Profi l Specializarea Nr. locuri

Teore  că Real Matema  că-informa  că – 
intensiv informa  că

28

Ș  ințe ale naturii – intensiv engleză 28

Uman Filologie – intensiv limba engleză 28

Ș  ințe sociale 28

Vocațională Spor  v Instructor spor  v 28
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Plan de școlarizare 2019-2020
• Clasa a IX-a 6 clase, 168 de locuri, fi lieră teoretică, profi l real

Specializări 
clasa a IX-a

Nr. 
clase

Nr. locuri

Matematică informatică

intensiv informatică

1 28

Științe ale naturii

bilingv engleză

2 56

Științe ale naturii intensiv germană 1 28

Științe ale naturii intensiv franceză 1 28

Stiințe ale naturii 1 28

Clasele de intensiv franceza si intensiv germana se fac in toamna, in functie de optiunile 

de la inscrieri si de rezultatele la testele de limba.

• Clasa a V-a – 2 clase, 60 de locuri, intensiv engleză

Specializări suplimentare – liceu
• Intensiv informatică

• 3 ore de informatică în plus pe săptămână
• Atestat de competențe profesionale în clasa a XII-a

• Bilingv engleză
• 5 ore de limba engleză pe săptămână
• 1 oră pe săptămână cultură generală în limba engleză
• Atestat de competențe profesionale în clasa a XII-a

• Intensiv germană/franceză (se organizează în funcție de solicitări)
• 4 ore de limba germană/franceză pe săptămână
• Atestat de competențe profesionale în clasa a XII-a

Certifi cări internaționale
• Engleză: Cambridge ESOL - Advanced (CAE)/Profi ciency (CPE)
• Germană: Das Deutsche Sprachdiplom (DSD)
• Franceză: Diplôme d'études de langue française (DELF)
• Utilizare calculator: European Computer Driving License (ECDL)

Str. Gheorghe Lazăr Nr. 1-3
Sibiu 550165

Tel: (+40) 269 212 896
Fax: (+40) 269 215 352

cnglazar@gmail.com / www.cngl.eu
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COLEGIUL NAŢIONAL 
„SAMUEL VON BRUKENTHAL” 

SIBIU, Piaţa Huet nr. 5

Oferta educaţională 2019-2020

Filieră / profi l Specializarea Limba de 
predare

Plan clasa a 
IX-a

Ultima 
medie de 

admitere în 
anul 2018Nr. 

clase
Nr. 

locuri
ÎNVĂŢÂMÂNT LICEAL DE ZI 4 112
Teoretică – uman Filologie Germană 1 28 8,33

Teoretică – real
Matematică-Informatică 
– intensiv informatică Germană 1 28 8,88

Științe ale naturii Germană 2 56 8,71

  

LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA”  

SIBIU  

Str. Oștirii nr. 5, tel: 0269/233790 
 

 

 

LICEU CURS DE ZI: 

 Ştiinţe ale naturii, intensiv engleză 
 Filologie 
 Filologie, intensiv engleză 
 Teologie baptistă (profil vocațional, funcționează în cadrul Structurii „Betania”). 

NIVEL GIMNAZIAL – 7 clase  

NIVEL PRIMAR – 10 clase 

SCOALA POSTLICEALA SANITARA  

 Şcoala Postliceală Sanitară este şcoală de stat, fiind continuatoarea vechiului liceu sanitar; 
 Profil - Asistent medical generalist; 
 Clase cu taxă şi clase de la buget. La clasele cu taxă suma anuală este de 2200 lei.  

Dotări:  

 săli de clasă - special amenajate pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier şi mijloacele 
materiale necesare;  

 cabinet de informatică;  
 cabinete pe discipline de învăţământ (biologie, limbi moderne, geografie, limba română, fizică 

şi chimie);  
 bibliotecă cu peste 22000 de volume, cu sală de lectură şi sală de proiecţie;  
 sală de sport (800 mp);  
 cabinete medicale, cabinet profesor de sprijin şi cabinet pentru consiliere psihologică. 
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Liceul Tehnologic 
„Ioan Lupaș“

Sălişte, str. I. Lupaş nr. 24

-  liceu, profi l servicii, specializarea tehnician 
în activităţi economice, clasele IX-XII

-  învăţământ profesional de 3 ani, 
clasa a IX - XI-a

Oferta educaţională 2019 – 2020

Liceul Tehnologic "Ioan Lupas " Saliste
tel 0269 553327, fax 0269 553077

e-mail: grscsaliste@yahoo.com

Adresa: Avrig, str.Horia, nr.27, jud. Sibiu
Telefon: 0269 523 880

Email: liceulavrig@yahoo.com
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Pe toată durata școlarizării, COMPA susține fi nanciar elevii care optează pentru califi cările 
de: operator maşini cu comandă numerică; sculer-matriţer; tehnician mecatronist. Toți elevii 
benefi ciază de: burse de studii • contravaloare abonament transport în Sibiu • rechizite la 
începutul anului școlar • stagii de practică în Compa • echipament de protecție pentru practi-
că • examinări medicale obligatorii • angajare în perioada vacanțelor • loc de muncă conform 
Contractului de școlarizare • posibilitatea dezvoltării profesionale (reglor, mentenor, controlor 
calitate)• Sprijin pentru continuarea studiilor (liceu,școală postliceală, facultate)

Asigură-ți un loc de muncă! Asigură-ți un viitor! Studiază la noi!
Facem înscrieri pentru anul I Postliceală, buget,

califi carea Tehnician Tehnolog Mecanic



10

Filiera vocațională / profil teologic  Clasa a IX-a—teologie ortodoxă (fete şi băieţi) -28 locuri 
 

 
Filiera tehnologică/ profil tehnic 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
2019-2020 

L I C E U L  T E H N O L O G I C  
D E  C O N S T R U C Ț I I  Ș I  A R H I T E C T U R Ă  

“ C A R O L I ” S I B I U   

Clasa a IX-a –liceul zi  
Tehnician desenator  pentru construcţii şi instalaţii –28 locuri  

 
Clasa a IX-a - şcoală profesională (cu durata de 3 ani) 

Electrician constructor -14 locuri 
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze-14 locuri   

 

Clasa a IX-a - învăţământ  
                    profesional special 

 
Tinichigiu, vopsitor auto 

                                               12 locuri 
 
 

Clasa a XI-a - liceu seral 
 

Tehnician desenator pentru con-
strucţii şi instalaţii  

                                              28 locuri   

Anul I–  
          învăţământ postliceal zi   
                                        (2 ani) 

 
Tehnician devize și măsuratori în 

construcții 
                                             28 locuri 

STR. PEDAGOGILOR NR.7, 
550132– SIBIU 

TEL. 0269-223298 
          0731909320 
FAX : 0269-220492 

e-mail: grupcarol@gmail.com 
site: www.grupcarol.ro 
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Şcoala Postliceală FEG din Sibiu
Are o îndelungată tradiţie în oraşul nostru , fi ind 

înfi nţată în anul 2004, acreditată de Ministerul 

Educatiei din anul 2009 şi având până în prezent 

un număr de peste 5000 elevi.

Obiectivul principal al şcolilor FEG este desfăşurarea 

unui program educaţional care să creeze specialişti 

capabili să răspundă mobilităţii continue de pe piaţa 

muncii din România şi uşor integrabili în structurile 

profesionale din ţările UE.

Construcţia şi funcţionarea în sediu propriu 

demonstrează stabilitate, seriozitate, dorinţă de 

continuitate şi îmbunătăţire permanentă a condiţiilor 

oferite. Spaţiile de şcolarizare modern dotate, dispun de mijloace audio-video moderne, de 

tehnologie IT şi de dotări specifi ce pentru fi ecare disciplină.

Şcoala Postliceala FEG se adresează tuturor absolvenţilor de liceu, cu sau fără diplomă de 

bacalaureat, indiferent de vârstă, absolvenţilor de facultate, personalului angajat şi şomerilor, tuturor 

celor care doresc să se califi ce sau recalifi ce într-o meserie, cu posibilităţi de integrare imediată pe 

piaţa muncii din ţară sau străinătate. Obţinerea diplomei de absolvire nu este condiţionată de 

absolvirea bacalaureatului.
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LICEUL  
TEHNOLOGIC  

IACOBENI

ADMITERE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 2019
• Durata studiilor 3 ani, cursuri de zi.
• Domeniul: COMERŢ
• Califi carea: comerciant-vânzător
•  Pot opta elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii 

claselor a VIII-a din seriile anterioare.
•  Condiţia admiterii – numai dacă au promovat clasa a 

VIII-a.
•  Elevii admişi benefi ciază de bursă profesională, 

conform H.G. nr.1062/2012 (200 lei lunar ):
• Asigurarea transportului
•  Învăţământul profesional se 

fi nalizează cu examen de 
certifi care a califi cării 
profesionale, nivel 3;

•  Absolvenţii învăţământului 
profesional cu durata de 3 ani 
care au promovat examenul de 
certifi care a califi cării 
profesionale pot continua 
studiile în clasa a XI-a de liceu, 
în condiţiile legii, sau se pot 
angaja pe piaţa forţei de muncă;

Iacobeni, nr. 67 A
judeţul Sibiu

Telefon: 
0269513765

Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” 
Miercurea Sibiului

Oferta educațională a Liceului Tehnologic 
„Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului

Pentru admiterea la liceu în anul şcolar 2019-2020, Liceul Tehnolo-
gic "Ilie Măcelariu" Miercurea Sibiului oferă absolvenţilor de clasa a 
VIII -a  care vor să urmeze liceul, o clasă a IX-a  cu  28 locuri, la fi lie-
ra tehnologică, profi l servicii, domeniul pregătirii de bază comerţ, spe-
cializarea  tehnician în activităţi de comerţ.

Pentru anul şcolar 2019-2020 la Liceul Tehnologic "Ilie Măcelariu" 
Miercurea Sibiului va funcţiona şi o clasă a IX-a cu 28 de locuri  pen-
tru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, specializarea comer-
ciant - vânzător.

 Informaţii puteţi găsi și pe site-ul şcolii: 
http://www.liceulmiercureasibiului.ro/
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Părinţii şi elevii 

care vor să consulte 

calendarul admiterii la liceu 

pentru anul 2019 
o pot face scanând 

codul QR
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Ministerul Tineretului şi 

Sportului, prin Direcţia 

Judeţeană pentru Tineret 

Sibiu, a desfăşurat, luni, 

împreună cu Regia 

Naţională a Pădurilor – 

Romsilva, o acţiune ecolo-

gică intitulată „Fii volun-

tar de Ziua Pământului”. 

În cadrul acţiunii prilejui-

te de Ziua Pământului 

s-au întreprins ecologizări 

în pădurile din judeţul 

Sibiu.

Cosmin PAL
cp@mesageruldesibiu.ro

Angajaţii Direcţiei Silvice 

Sibiu, cei ai celor opt ocoale 

din subordine – Agnita, Ar-

paş, Avrig, Dumbrăveni, Me-

diaş, Miercurea Sibiului, Va-

lea Cibinului-Sălişte şi Sibiu 

– şi tinerii voluntari au reuşit 

să colecteze o cantitate im-

presionantă de deşeuri de pe 

raza celor opt ocoale silvice 

aparţinătoare, curăţind astfel 

de deşeuri lizierele de pădu-

re, locurile de recreere şi po-

pasuri, zonele limitrofe dru-

murilor din zonele împăduri-

te, precum şi aria naturală 

protejată „Parcul Natural Dum-

brava Sibiului”. Cu această 

ocazie, a fost evidenţiată în-

că o dată importanţa protejă-

rii mediului înconjurător, pre-

cum şi efectele negative ale 

deşeurilor asupra acestuia şi, 

nu în ultimul rând, implica-

rea în acţiuni de voluntariat 

în folosul comunităţii.

Au plantat 
pentru generaţiile 
următoare

În perioada 15 martie – 15 

aprilie, Direcţia Silvică Sibiu 

a organizat „Luna plantării 

arborilor”, sub egida căreia 

s-au desfăşurat acţiuni meni-

te să trezească în conştiinţa 

populaţiei dragostea faţă de 

pădure, să explice rolul pădu-

rii în viaţa tuturor. Pentru edu-

carea tinerei generaţii, în spe-

cial a copiilor şi elevilor, au 

fost încheiate protocoale de 

colaborare cu instituţii de în-

văţământ pentru organizarea 

comună a unor acţiuni prac-

tice şi teoretice, educativ – 

formative cu elevii şi copii din 

clasele primare, gimnaziale şi 

liceale, precum şi cu diverse 

fi rme şi ONG-uri de profi l.

Astfel, s-au organizat 21 

acţiuni la care au participat 

peste 1.600 de elevi, profe-

sori şi voluntari care, sub în-

drumarea personalului de la 

ocoalele silvice, au plantat 

un număr de 25,5 mii de pu-

ieţi forestieri pe 5,1 hectare, 

au efectuat lucrări în pepi-

nierele silvice (repicaj puieţi 

din solar şi semănat sămân-

ţă în solar), precum şi lu-

crări de igienizare în fondul 

forestier. Faţă de anul trecut, 

atât numărul activităţilor or-

ganizate în parteneriat, cât 

şi numărul voluntarilor şi al 

puieţilor plantaţi, este du-

blu, lucru care aduce o bu-

curie deosebită silvicultori-

lor sibieni, este dovada re-

zultatului muncii lor pe pla-

nul educaţiei forestiere şi a 

importanţei aducerii în rân-

dul publicului larg a princi-

piilor gospodăririi durabile 

a fondului forestier naţional.

Acţiuni educative 
în Luna Pădurii

Ocolul Silvic Valea Cibi-
nului – Sălişte: acţiuni în par-

teneriat cu Bilstein 

Thyssenkrupp SA (Coşcani, 

30 de participanţi, plantare de 

puieţi forestieri); cu Şcoala nr. 

4 Sibiu (concurs privind re-

cunoaşterea speciilor foresti-

ere, 60 elevi); colectivul oco-

lului a desfăşurat o acţiune 

de semănături în solarul de 

la Tocile.

Ocolul Silvic Agnita: ac-

ţiune în parteneriat cu Cole-

giul Tehnic „A. T. Laurian“ 

(Agnita, 60 de participanţi, 

igienizarea pădurii pe 6,4 ha)

Ocolul Silvic Arpaş: în par-

teneriat cu şcolile din Cârţa 

şi Cârţişoara (98 de partici-

panţi, acţiuni de promovare a 

educaţiei ecologice la solarul 

Arpaşu Mare şi igienizare eco-

logică Bâlea)

Ocolul Silvic Sibiu: în par-

teneriat cu Atelier MI, Green 

Smart Electric, Liceul de Ar-

tă, Colegiul Economic, Cole-

giul „Terezianum“, Grădini-

ţa Montessori, Clubul Puma, 

Asociaţia We Help, voluntari 

înscrişi pe Facebook (480 de 

persoane, plantări de arbori 

pe 2,5 ha în Pădurea Guşte-

riţa); cu grădiniţa FasTracKids 

Sibiu (30 de copii şi 6 edu-

catoare, vizită la pepiniera 

Lunca); cu Schwarz Group şi 

colaboratori ai lor, persoane 

înscrise pe Facebook (400 de 

persoane, plantare puieţi pe 

0,75 ha în Pădurea Guşteri-

ţa); cu Pe Foc, New Concept 

Living, Liceul „Constantin 

Noica“ (100 de persoane, plan-

tare puieţi pe 0,3 ha în Pădu-

rea Guşteriţa); cu Jandarme-

ria Sibiu (Pădurea Guşteriţa, 

70 de participanţi, plantare 

puieţi pe 0,45 ha).

Ocolul Silvic Miercurea 
Sibiului: două acţiuni în par-

teneriat cu Liceul Tehnologic 

„Ilie Măcelariu“ Miercurea Si-

bului, desfăşurate în solarul 

Dobârca (scos puieţi) şi zona 

Miercurea Sibiului (plantarea 

a 600 de puieţi molid – 0,15 

ha); la ambele acţiuni au par-

ticipat 60 de elevi.

Ocolul Silvic Dumbrăveni: 
trei acţiuni în parteneriat cu 

şcoala şi Primăria Hoghilag 

(scos puieţi şi plantaţi pe un 

ar, 25 de persoane); Liceul 

„Timotei Cipariu“ şi Primăria 

Dumbrăveni (60 de partici-

panţi, plantat arbori pe 0,10 

ha), şi cu şcoala şi Primăria 

Biertan (40 de oameni, plan-

tat arbori pe 0,15 ha)

Ocolul Silvic Avrig: trei 

acţiuni cu şcolile din localită-

ţile Scoreiu, Racoviţa şi Po-

rumbacu de Jos (în pepinie-

rele Glăjărie, Porumbacu, ob-

servator vânat Purcăreaţa, şi 

Sebeşul de Sus; plantări de 

puieţi, lucrări de igienizare, 

udări, lucrări în solari, obser-

vaţii urme, hrănire vânat; în 

total au participat şase cadre 

didactice şi 64 de elevi)

Silvicultură şi educaţie pentru viitor
Voluntariatul şi spiritul ecologist, cultivate în rândurile generaţiei de mâine
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În perioada 3 – 7 iulie, 

absolvenţii clasei a VIII-a 

şi părinţii acestora, asis-

taţi de diriginţii claselor a 

VIII-a, vor completa opţiu-

nile din fi şele de înscriere 

pentru admiterea la liceu.

Repartizarea computeriza-

tă în învăţământul liceal de 

stat a absolvenţilor clasei a 

VIII-a este programata vineri, 

12 iulie 2019.

Candidaţii completează pe 

fi şa de înscriere, în ordinea 

descrescătoare a preferinţelor, 

codurile opţiunilor pentru pro-

fi lurile, specializările sau do-

meniile de pregătire dorite.

În fi şa de înscriere pentru 

admiterea în clasa a IX-a apa-

re astfel un câmp distinct care 

poate fi  bifat sau lasat aşa, în 

funcţie de preferinţele candi-

datului. Potrivit ordinului citat, 

”părinţii sau reprezentanţii le-

gali ai acestor candidaţi com-

pletează o declaraţie, semnată 

de părinte sau reprezentant le-

gal şi de candidat, care înso-

ţeşte fi şa de înscriere în vede-

rea repartizării computerizate. 

Aceşti candidaţi, care au optat 

pentru stabilirea mediei la eva-

luarea naţională fără a lua în 

calcul rezultatul la proba de 

limbă şi literatură maternă, nu 

pot fi  înscrişi în învăţământul 

liceal sau profesional în clase 

cu predare în limbile minorită-

ţilor naţionale.”

Alte modifi cări ale fi şei 
de înscriere la admiterea 
în liceu 2019
 Potrivit Fişei de înscrie-

re la admiterea în liceu 2019 

iniţiala tatălui a trebui com-

pletată cu două litere (proba-

bil pentru deosebirea candi-

daţilor cu nume identice – 

deşi este folosit oricum Codul 

Numeric Personal)

 Apare opţiunea luării în 

calcul sau nu, în media de ad-

mitere, a notei de la proba de 

limba şi literatura maternă

 Din cauza acestei opţi-

uni, apar o serie de câmpuri 

pe care candidaţii le au de 

completat:

1. media generală la Eva-

luarea Naţională pentru ma-

tematică şi română

2. media generală stabili-

tă în baza mediei claselor V-VI-

II şi media generală obţinută 

la Evaluarea Naţională luând 

în calcul nota la limba româ-

nă şi matematică

3. media generală la EN 

obţinută la matematică, lim-

ba română şi limba maternă

4. media generală stabilită 

în baza mediei claselor V-VIII 

şi media generală obţinută la 

Evaluarea Naţională luând în 

calcul nota la limba română, 

lima maternă şi matematică

 Numărul de ştampile şi 

semnături ale directorului au 

fost semnifi cativ reduse – de 

la 7 în 2018, la una singură 

în 2019

Pentru admitere numărul 

opţiunilor posibile a rămas 

acelaşi pentru o fi şă de înscri-

ere: 287 de coduri ale speci-

alizărilor pot fi  scrise de că-

tre elev.

Părinţilor li se aduce la 

cunoştinţă numărul de lo-

curi alocate pentru fi ecare 

unitate de învăţământ, re-

spectiv pentru fi ecare profi l, 

specializare sau domeniu de 

pregătire, căruia i s a acor-

dat un cod.

Personalul şcolii nu infl uen-

ţează în niciun fel părinţii şi 

elevii în completarea opţiuni-

lor, dar îi consiliază, pentru a 

permite candidaţilor o alegere 

în cunoştinţă de cauză, prezen-

tându-le toate informaţiile ne-

cesare, inclusiv riscurile com-

pletării unui număr insufi cient 

de opţiuni sau ale completării 

unor opţiuni nerealiste.

Exemplu de completare 
a opţiunilor:

1. Dacă prima opţiune es-

te pentru specializarea mate-

matică-informatică, liceu-cur-

suri de zi, din Liceul Miner-

va, care are în broşură codul 

107, atunci elevul va comple-

ta poziţia 1 din fi şă astfel:

2. Dacă a doua opţiune es-

te pentru Liceul Apollo, speci-

alizarea ştiinţe sociale-cursuri 

de zi, care are în broşură co-

dul 279, atunci elevul va com-

pleta poziţia 2 din fi şă astfel:

3. Celelalte opţiuni se com-

pletează în acelaşi mod, în or-

dinea descrescătoare a prefe-

rinţelor, prin precizarea codu-

lui alocat fi ecărei opţiuni.

4. Numele unităţilor de în-

văţământ şi codurile folosite 

anterior, spre exemplifi care, 

sunt fi ctive.

Cu ocazia completării op-

ţiunilor, părinţii şi candidaţii 

verifi că şi corectitudinea ce-

lorlalte date înscrise în fi şă de 

secretariatele şcolilor şi sem-

nate de directorul şcolii. Fie-

care candidat îşi poate copia 

în fi şa model din broşură, pen-

tru uz propriu, lista de opţi-

uni, în ordinea descrescătoa-

re a preferinţelor exprimate.

Completarea listei de opţi-

uni se face de către candidat 

în prezenţa părintelui/tutore-

lui legal instituit şi a dirigin-

telui clasei. Aceştia, împreu-

nă cu candidatul, vor semna 

fi şa de înscriere.

Absolvenţii care doresc să 

participe la admitere în alt ju-

deţ, primesc, până în data de 

3 iulie, de la unitatea şcolară 

pe care au absolvit o, fi şa de 

înscriere, completată cu date-

le personale şi, după caz, cu 

notele şi media generală ob-

ţinute la evaluarea naţională 

din clasa a VIII a, cu media 

de absolvire a claselor a V a 

– a VIII a, cu media de admi-

tere. Pe aceste fi şe nu vor fi  

completate opţiuni la şcoala 

de provenienţă, ci la centrul 

special de înscriere din jude-

ţul în care se doreşte reparti-

zarea.

Fişele acestor candidaţi 

sunt înmânate candidaţilor/

părinţilor, care semnează de 

primire în registrul şcolii. 

Candidaţii menţionaţi mai 

sus se vor înscrie direct cu a-

ceastă fi şă în judeţul în care 

doresc să fi e repartizaţi.

În perioada 4-8 iulie 2019, 

conform planifi cării stabilite 

de comisia din şcoală, părin-

ţii şi elevii vor verifi ca, în pre-

zenţa diriginţilor, corectitudi-

nea datelor din fi şa listată de 

calculator pentru fi ecare elev.

În cazul existenţei unei 

erori, părinţii o semnalează 

comisiei de înscriere, prin in-

termediul profesorului diri-

ginte. Comisia transmite in-

formaţia la centrul zonal de 

înscriere, care procedează la 

corectarea greşelii în baza de 

date computerizată şi la lis-

tarea fi şei corectate din cal-

culator. Fişa greşită se păs-

trează în centrul zonal de în-

scriere, în dosarul cu docu-

mente al comisiei de înscrie-

re, iar fi şa corectată se înmâ-

nează directorului, care o 

transmite părinţilor şi candi-

datului, pentru a fi  semnată.

În data de 12 iulie 2019, se 

efectuează repartizarea com-

puterizată a absolvenţilor de 

clasa a VIII-a care au partici-

pat la prima etapă de admite-

re, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere şi în func-

ţie de opţiunile candidaţilor, în-

scrise în fi şa de opţiuni.

Calculul mediei de admitere 
utilizate pentru admiterea 
în învăţământul liceal

1. Media de admitere, pe 

baza căreia se realizează în-

scrierea în clasa a IX-a de li-

ceu a absolvenţilor învăţă-

mântului gimnazial, se calcu-

lează ca medie ponderată în-

tre media generală la evalua-

rea naţională susţinută de ab-

solvenţii clasei a VIII-a, care 

are o pondere de 80%, şi me-

dia generală de absolvire a 

claselor a V-a – a VIII-a, care 

are o pondere de 20% în cal-

culul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de ad-
mitere se face astfel:

 MA = 0,2 × ABS + 0,8 

× EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de 

absolvire a claselor a V-a – 

a VIII-a;

EN = media generală ob-

ţinută la evaluarea naţională 

susţinută de absolvenţii cla-

sei a VIII-a

2 7 9

1 0 7

Cum trebuie completate fișele de admitere la liceu
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Oferta educațională 2019-2020

Matematică - informatică, intensiv informatică

Tehnician în activități economice

Tehnician în turism, intensiv engleză

Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Tehnician în automatizări

Electronist aparate și echipamente (învățământ dual)

Instalator rețele de distribuție locale și magistrale 
de gaze

Operator la extracția, tratarea, transportul și 
distribuția gazelor

Comerciant - vânzător
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