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Sibiul, mereu în top
Inspectorul şcolar general 

Alexandru Dumbravă speră ca învă-

ţământul sibian să aibă succes în a 

creşte oameni cu baze educaţionale 

solide, comunicativi, uşor adaptabili 

situaţiilor neaşteptate, cu spirit de 

iniţiativă şi empatie.

Traversăm o perioadă difi cilă, iar în-
văţământul este unul dintre domenii-
le cel mai grav afectate de criza CO-
VID-19. Ce s-a schimbat pentru dvs. 
şi cum apreciaţi felul în care profeso-
rii şi elevii s-au adaptat la această 
„şcoală altfel“?

Nu doar pentru mine, ci pentru fi eca-

re cadru didactic s-a schimbat cam tot 

ceea ce ştiam că avem de făcut. În mers, 

a trebuit să ne adaptăm şi să găsim so-

luţii la probleme pe care nu ni le imagi-

nam nici unii dintre noi doar cu câteva 

luni în urmă. Şi cred că atât profesorii, 

cât şi elevii împreună cu părinţii au de-

păşit şocul iniţial şi acum văd altfel pro-

blemele şi soluţiile.

Ne îndreptăm spre o nouă paradig-
mă a sistemului educaţional, una în 
care „domnul Trandafi r“ lasă locul 
tehnologiei?

Eu sper că nu, cred că este foarte im-

portant să fi m mereu în pas cu noile 

tehnologii, dar am convingerea că ni-

mic nu va putea egala comunicarea di-

rectă, expresia feţei, focul din privire... 

o explicaţie sau o apreciere venită exact 

la momentul potrivit, căldura umană.

Elevii care se apropie de absolvirea 
ciclului gimnazial sunt, pe bună 
dreptate, bulversaţi. Pe scurt, care ar 
fi  noutăţile esenţiale legate de Evalu-
area Naţională şi admiterea în învăţă-
mântul liceal pentru anul şcolar 
2020-2021?

Ţinând cont de starea de fapt din ţa-

ră, şi modul de fi nalizare a anului şco-

lar, precum şi de abordare a examene-

lor de Evaluare Naţională şi Bacalaure-

at s-au adaptat. Astfel, aceste examene 

se vor ţine în clase cu efective mult scă-

zute, astfel încât între elevi să existe un 

spaţiu de siguranţă. De asemenea, şco-

lile vor fi  pregătite din punct de vedere 

al igienei cum nu au fost niciodată, exis-

tând în acest sens şi colaborare cu Di-

recţia de Sănătate Publică pentru furni-

zarea de personal medical. Examenul de 

Bacalaureat nu se va mai da în centre 

de examen, ci fi ecare unitate care va 

avea efective peste 30 de elevi va deve-

ni unitate în care se va da acest examen. 

De asemenea, examenele de competen-

ţe vor fi  echivalate. Referitor la admite-

re, probele pe care elevii trebuiau să le 

susţină pentru admiterea în liceele vo-

caţionale sunt înlocuite cu fi şe elibera-

te de către şcolile de provenienţă.

Există modifi cări majore pentru în-
văţământul dual în perspectiva ur-
mătorului an şcolar? Cum evoluează 
acest proiect în judeţul Sibiu? De 

pildă, vor mai putea cursanţii să 
efectueze stagii de practică în unită-
ţile industriale, în condiţiile în care 
unele fabrici au devenit deja focare 
de coronavirus?

Învăţământul dual funcţionează bi-

ne în judeţul Sibiu şi aici nu există mo-

difi cări majore. Împreună cu compani-

ile din Sibiu, în luna mai aveam pro-

gramat un târg al ofertelor educaţiona-

le pentru învăţământul tehnic şi profe-

sional, de stat şi dual. Din păcate, aces-

ta nu s-a mai putut ţine, însă sperăm 

să reuşim pe online să facem o bună 

propagandă acestui tip de învăţământ. 

Viitorul depinde de situaţia generală 

din ţară, eu sunt de obicei un optimist 

şi sper că va fi  totul bine.

Cum apreciaţi calitatea învăţământu-
lui preuniversitar sibian în raport cu 
celelalte judeţe ale ţării? Ce aşteptări 
aveţi de la colegii dvs.?

Calitatea învăţământului sibian es-

te una peste medie, Sibiul fiind mereu 

în top ca şi rezultate obţinute la exa-

menele naţionale. Dar, dincolo de niş-

te rezultate standardizate şi, poate, 

adesea puţin relevante, eu sper ca în-

văţământul sibian şi oamenii care pun 

suflet pentru copiii Sibiului să aibă 

succes în a creşte oameni cu baze edu-

caţionale solide, comunicativi, uşor 

adaptabili situaţiilor neaşteptate, cu 

spirit de iniţiativă şi empatie. Oameni 

cărora să nu le fie frică uneori şi să 

greşească, dar care să găsească mereu 

puterea de a-şi urma visele.

Când credeţi că vom putea reveni la 
ceea ce numeam „normalitate“? Ce 
mesaj aveţi pentru elevii din judeţul 
Sibiu şi pentru părinţi?

Depinde de fi ecare dintre noi. Sper să 

se întâmple cât mai repede.

Elevilor sibieni le doresc să fi e curajoşi, 

curioşi de a afl a mereu lucruri noi, plini 

de tinereţe şi vitalitate. Părinţilor le trans-

mit că şcolile vor face lucrurile astfel în-

cât copiii să se simtă în siguranţă la şcoa-

lă, în fi ecare clipă. Să aibă încredere în 

copiii lor, iar dacă şi-au făcut treaba la 

timp, aceştia nu-i vor dezamăgi. Lăsaţi-i 

să păşească spre steaua lor!

 A consemnat Mihai COLIBABA
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Str Movilei Nr. 8, Sibiu, Tel./Fax: 0269 – 210925, e-mail: grlemn@yahoo.com, Web: http:// www.gsais.ro

PLAN DE ŞCOLARIZARE
An şcolar 2020 -2021

FILIERA TEHNOLOGICĂ
clasa a IX-a – Liceu zi 
Candidaţi: absolvenţi ai clasei a VIII-a
Profi l: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază: Fabricarea produselor din lemn
Specializarea: Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare (28 locuri)

Domeniul pregătirii de bază: Mecanică
Specializarea: Tehnician proiectant CAD (28 locuri)

Profi l: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniul pregătirii de bază: Silvicultură
Specializarea: Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere (28 locuri) 

PĂȘIȚI CU ÎNCREDERE ÎN UNIVERSUL 
MESERIILOR DE VIITOR!

Dacă vrei să te dezvolţi într-o meserie sigură şi de viitor, 
iată ce trebuie să ştii:

¤ Profi l:    Tehnic

¤ Domeniul pregătirii:   Mecanică / Electromecanică

¤ Califi carea:     Operator la maşini cu comandă nu-
merică (17 locuri) cod 530

      Electromecanic utilaje şi instalaţii 
industriale ( 12 locuri) cod 543

¤ Benefi cii:     500 LEI LUNAR – BURSA DE STUDIU 
(din care 200 LEI cu susţinere din 
partea Statului Român, iar 300 de 
Lei contribuţia proprie a agentului 
economic);

     Transport;
     Alte benefi cii şi stimulente;
      Accesul la cele mai noi tehnolo-

gii şi echipamente de lucru;
     Prioritate la angajare.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL CLASA A IX-A ZI 
Candidaţi: absolvenţi ai claselor a VIII-a (seria curentă şi 
serii anterioare cu sau fără examen de evaluare naţională)
Profi l:     Tehnic
Domeniul pregătirii: Fabricarea produselor din lemn
Califi carea:    Tâmplar universal ( 28 locuri) cod 613
Benefi cii:   200 LEI LUNAR – BURSA DE STUDIU 
(susţinere din partea Statului Român);
Parteneri:    SC Tehnolemn SRL, SC Apiprod SRL, 

SC Art Mob Design SRL

FILIERA TEORETICĂ clasa a IX-a – frecvenţă redusă 
Candidaţi: absolvenţi ai clasei a VIII-a cu vârsta peste 18 ani
Profi l: Uman
Specializarea: Ştiinţe sociale (28 locuri)

ÎMPREUNĂ CU PARTENERII SĂI

Susţine
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL CLASA A IX-A ZI 

Candidaţi: absolvenţi ai claselor a VIII-a (seria curentă şi serii anterioare 
cu sau fără examen de evaluare națională)

Vă aşteptăm să intraţi 
în marea noastră 

familie!
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LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER”
Oferta educațională pentru anul școlar 2020 – 2021

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 2
• Sediu Comisie examen 1

Laboratoare

• Chimie 1
• Fizică 1
• Biologie 1
• Informa  că 3

Cabinete

• Limba română 1
• Limbi străine 1
• Istorie 1
• Geografi e 1

Filieră Profi l Specializarea Nr. locuri

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

28

Ș  ințe ale naturii – intensiv engleză 28

Ș  ințe ale naturii 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 2020-2021
• 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 2020-2021

Filieră / profi l Specializarea Limba de 
predare

Plan clasa a 
IX-a

Ultima 
medie de 

admitere în 
anul 2019Nr. 

clase
Nr. 

locuri
ÎNVĂŢÂMÂNT LICEAL DE ZI 4 112
Teoretică – uman Filologie Germană 1 28 8,31

Teoretică – real
Matematică-Informatică 
– intensiv informatică Germană 1 28 9,32

Științe ale naturii Germană 2 56 8,73
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ȘCOALA POSTLICEALĂ   
”HENRI COANDĂ”  

Acreditată de Ministerul Educației 
Naționale prin:  

 

OMECS 5196/ 11.09.2015 Asistent medical generalist 
(3 ani) 
Asistent medical de farmacie 
(3 ani) 

OFERTA 
EDUCAȚIONALĂ 

 

an școlar 2020 — 2021 

Acte necesare pentru înscriere 
a) Diplomă de bacalaureat sau certificat 

de absolvire a liceului   
b) Foaie matricolă liceu  
c) Carte de identitate 
d) Certificat de naștere 
e) Certificat de căsătorie (unde este 

cazul) 
f) Adeverință medicală cu mențiunea: 

apt pentru înscriere la școala 
posticeală 

g) 4 fotografii — dimensiune 3/4, color, 
cu autocolant 

De ce noi? 
Experiență de peste 10 ani 
Dotări moderne (mijloace media, acces la internet, mobilier 
adecvat, etc.) 
Cadre didactice cu experiență în domeniu 
Taxă de școlarizare: 2000 lei/ an, plătibilă în mai multe rate 
Diplomele au recunoaștere națională și internațională 
Posibilitatea angajării în Germania și Austria după absolvire 
Posibilitatea servirii mesei de prînz, contra cost (10—12 lei) 

Școala Postliceală  
”Henri Coandă” Sibiu 
Strada Dealului, nr. 4 

(în clădirea Colegiului 
Tehnic ”Cibinium”) 

tel. 0745 032 731 
henricoandasibiu@yahoo.com 

facebook 

Str.  Dealului nr. 4, 
Sibiu 

Tel: 0040-269-211547 
mail:  colegiulcibinium@yahoo.com  

www.colegiulcibinium.ro 

COLEGIUL TEHNIC 
”CIBINIUM”  

 
 
 
 
Învățământ LICEAL DE ZI 

LICEU TEHNOLOGIC, clasa a IX - a 
Tehnician în turism         — 28 locuri 
Tehnician designer vestimentar  
                                        — 28 locuri 
Coafor stilist                   — 28 locuri 
 

Învățământ PROFESIONAL 
Lucrător hotelier            — 28 locuri 
Confecționer produse textile  
                                        — 14 locuri 
Confecționer articole din piele și 
înlocuitori                       — 14 locuri 
 

Învățământ LICEAL CU 
FRECVENȚĂ REDUSĂ 

LICEU TEORETIC, clasa a XI - a  
Științe sociale                — 28 locuri 

Facilități oferite de școală: cantină, 
internat, sală de sport, sală de fitness, 
cabinet informatică, cabinet de consiliere 
psihopedagogică, centru de documentare și 
informare, cabinet medicină generală și 
cabinet stomatologic, săli de clasă și 
laboratoare moderne, recent renovate. 
Se acordă elevilor: bursa 
profesională, bursa ”Bani de liceu”, burse 
școlare și de merit (pentru elevi cu rezultate 
școlare foarte bune), cazare în internatul 
propriu (în limita a 45 de locuri), servirea 
celor 3 mese/ zi la cantina școlii pentru elevii 
cazați în internat și posibilitatea servirii 
numai a mesei de prânz pentru ceilalți elevi 
ai liceului. 

OFERTA 
EDUCAȚIONALĂ 

 

an școlar 2020 — 2021 
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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 2020 – 2021

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

e-mail: grscsaliste@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; tehnician mecatronist. Toți elevii benefi ciază de: 
burse de studii • abonament transport gratuit • rechizite la începutul anului școlar • stagii de 
practică în Compa • echipament de protecție pentru practică • 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 MecanicFORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CALIFICARE PROFESIONALĂ
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE 

CONFORM METODOLOGIEI

CLASA a IX-a
ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

Operator la mașini 
cu comandă numerică

60 locuri

Absolvenții de clasa a VIII-a, care 
nu au împlinit vârsta de 18 ani 
la 01 septembrie 2020 inclusiv

CLASA a IX-a
LICEU ZI CU ELEMENTE DE DUAL

Tehnician mecatronist
28 locuri

Absolvenții de clasa a VIII-a, care 
nu au împlinit vârsta de 18 ani 
la 01 septembrie 2020 inclusiv

CLASA a IX-a
LICEU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Științe sociale
28 locuri

Absolvenți ai învățământului 
gimnazial din promoții anterioare, 

care nu au urmat o formă de 
învățământ liceal și care împlinesc 

vârsta de 18 ani până la data 
de 01 septembrie 2020 inclusiv

CLASA a XI-a 
LICEU SERAL

Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații

28 locuri

Absolvenții ai învățământului 
profesional, absolvenți de 10 

clasa de liceu din seriile 
anterioare, absolvenți de stagii 
de pregătire practică, absolvenți 

ai anului de completare și 
absolvenți ai școlilor profesionale 

din seriile anterioare

Adresa: Str. Şcolii nr.2, Agnita jud. Sibiu

Telefon:0269510765

Fax :  0269510620

e-mail: ctagnita@yahoo.com 

     http://www.ctagnita.ro
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Filiera vocațională / profil teologic  Clasa a IX-a—teologie ortodoxă (fete şi băieţi) -28 locuri 

 

 

Filiera tehnologică/ profil 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

2020-2021 

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) 

• Zidar-pietrar-tencuitor -14 locuri 

• Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze-14 locuri   

• Dulgher-tâmplar-parchetar - 14 locuri   

• Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar -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 

Creştem profesionişti
Tu ai nevoie de instruire, noi avem nevoie de colegi.

Bursă de 400 de lei pe lună 

în timpul lunilor de şcoală
Transportul decontat 
pe durata stagiilor de practică

Masă de prânz asigurată
pe durata stagiilor de practică

Oportunitate de angajare
la finalizarea școlii

Certificat de competențe 
recunoscut internațional pentru 

calificarea comerciant-vânzător

Experienţă practică
într-o companie de renume 

internaţional

Companii partenere

Sibiu
Colegiul Economic 
“George Barițiu”Cluj-Napoca

Colegiul Economic 
“Iulian Pop”

Află mai multe pe:

www.scoaladecartesimeserii.ro | www.facebook.com/scoaladecartesimeserii

căă

MaMaMaMasăsăsăsă ddddee pprrâââânz asasigiguurraattăă
pe duratata ststaagiilorr dede ppractctici ăă

Cluj-
Colegiu
“Iulian 

după model german
ddddupăăăăă mmoddddellll ggeermmanFormare profesională duală
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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.

FILIERĂ DOMENIUL 
DE CALIFICARE CALIFICAREA

TEHNOLOGICĂ

ALIMENTAȚIE
Ospătar, chelner (vânzător) 

în unități de alimentație
28 de locuri

MECANICĂ
Sudor 14 locuri

SUDOR 14 LOCURI 
ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

ELECTROMECANICĂ
Electromecanic utilaje și 

instalații industriale 
28 locuri

TURISM Lucrător hotelier - 12 locuri
Învățământ special

DOMENIUL 
DE CALIFICARE CALIFICAREA

ECONOMIC Agent de gestiune
28 locuri

ELECTRONICĂ
Tehnician electronist 

telecomunicații
28 LOCURI

FILIERĂ PROFIL CALIFICAREA

TEHNOLOGICĂ
CALIFICARE 

NIVEL 4

SERVICII Tehnician în gastronomie
28 de locuri

TEHNIC SERAL CLASA: 
XI, XII, XIII

Tehnician prelucrări 
la cald

28 locuri

TEORETICĂ

UMANIST
CLASA: IX, X, XI, XII, 

XIII
FRECVENȚĂ REDUSĂ

Științe sociale
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL califi care nivel 3

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL califi care nivel 5

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
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LICEUL  
TEHNOLOGIC  

IACOBENI

ADMITERE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 2020
• 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
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LICEUL 
DE ARTĂ SIBIU

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
2020-2021

Str. Al. Odobescu, nr. 21

clasa IX - 56 locuri,

Arte plastice, specializarea 
Arte plastice, arte decorative;

1 clasa IX - 28 locuri, Muzica
1 clasa IX - 28 locuri Arte plastice

Admitere liceu 2020, probele de aptitudini. 
Cum se desfăşoară pentru fiecare profil de la liceele vocaţionale

Anul acesta probele de aptitu-

dini organizate pentru admi-

terea în liceele vocaționale 

vor fi  organizate pe baza de 

portofolii sau de interviu onli-

ne pentru majoritatea liceelor 

vocaţionale, potrivit procedu-

rilor noi, aprobate de 

Ministerul Educaţiei.

Pentur liceele vocaţionale, la 

profi lurile artistic, sportiv, teolo-

gic și pentru specializarea fi lolo-

gie – liceul Waldorf-aprecierea pro-

belor de aptitudini se face prin no-

te, iar la profi lurile pedagogic și 

militar, aprecierea probelor de ap-

titudini se face pe bază de califi -

cativ: admis/respins.

Probele de aptitudini din cadrul 

examenului de admitere în 

învățământul vocațional se vor 

desfășura astfel:

• Pentru profi lul Artistic – arte 
vizuale: specializările Arte plasti-

ce, Arte decorative, Arhitectură, Ar-

te ambientale, Design, Conservare 

– restaurare bunuri culturale: eva-

luarea unui portofoliu de lucrări.

• Pentru profi lul artistic, specia-

lizarea Muzică – Secția Instrumen-
tală și Secția Artă vocală interpre-
tativă se va desfășura pe baza eva-

luării unei înregistrări audio-video 

a repertoriului instrumental/vocal. 

Probele de aptitudini din cadrul exa-

menului de admitere în învățământul 

liceal vocațional, profi l artistic, spe-

cializarea Muzică-Secția Teoretică 

se vor susține on-line, pe una din 

platformele comunicate de unitatea 

de învățământ care organizează pro-

bele.

• Pentru profi lul artistic, specia-

lizarea Coregrafi e, pentru absolvenții 

claselor a VIII-a, specializarea Co-

regrafi e se echivalează cu media 

aritmetică a mediilor generale 

obținute de candidat în ultimul an 

de studiu la disciplinele Dans Cla-

sic și Dans românesc. Pentru 

absolvenții învățământului gimna-

zial, altul decât specializarea Core-

grafi e, proba de aptitudini constă 

în evaluarea unei înregistrări pe su-

port CD/DVD(audio – video) trans-

mise de candidat.

• Pentru profi lul artistic, specia-

lizarea Arta Actorului, examenul de 

admitere se va realiza pe baza eva-

luării unei înregistrări pe un CD/

DVD (audio-video) cu evoluția can-

didatului, conform cerințelor 

conținutului probelor.

• Pentru profi lul pedagogic, pen-

tru toate specializările, evaluarea și 

certifi carea aptitudinilor se vor re-

aliza prin eliberarea unei fi șe de ap-

titudini, de către unitatea de 

învățământ în care este înmatricu-

lat candidatul în clasa a VIII-a.

Fișa de aptitudini va conține 
următoarele:

1. tipurile de aptitudini – de co-

municare, artistice și fi zice – și dis-

ciplina în ale cărei programe școlare 

este cuprins fi ecare tip de aptitu-

dini: limba și literatura română, 

educație vizuală, educație muzica-

lă, educație fi zică și sport;

2. media generală a claselor V-

VIII la disciplinele: limba și lite-

ratura română, educație vizuală, 

educație muzicală, educație fi zi-

că și sport;

3. media generală a claselor V-

VIII la purtare;

4. califi cativul – Admis/Respins 

la profi lul pedagogic;

• Pentru profi lul teologic, se vor 

susține următoarele probe:

1. un interviu/colocviu/probă 

orală, evaluate cu califi cativ ad-

mis/respins;

2. o probă de verificare a 

cunoștințelor religioase, evalua-

tă cu notă;

• Pentru profi lul militar, se pot 

înscrie candidații care au fost 

declarați „Admiși” la selecția orga-

nizată în centrele zonale de selecție 

și orientare.

• La învățământul liceal Waldorf, 

specializarea fi lologie, nota fi nală 

la probele de aptitudini va rezulta 

din media aritmetică a mediilor ge-

nerale pentru clasele V-VIII obținute 

la disciplinele: limba și literatura 

română/limba și literatura maternă 

(după caz), educație plastică și 

educație muzicală. Nota fi nală mi-

nimă de promovare a probelor de 

aptitudini trebuie să fi e 7 (șapte).

• Pentru profi lul sportiv, înscri-

erea candidaților este condiționată 

de existența avizului medical, cu 

specifi cația „Apt pentru efort fi zic/

Clinic sănătos”, favorabil practică-

rii disciplinei sportive, eliberat cu 

maximum 10 zile lucrătoare înain-

te de înscriere – condiție elimina-

torie. De asemenea, o altă condiție 

eliminatorie este aceea ca elevul să 

dețină un document prin care să se 

ateste că practică organizat, de cel 

puțin un an calendaristic, discipli-

na sportivă pentru care se consti-

tuie clasa. Nota fi nală la probele de 

aptitudini se va echivala cu media 

generală la disciplina educație fi zi-

că/pregătire sportivă practică din 

clasele V-VIII, calculată ca media 

aritmetică a mediilor anuale la a-

ceastă disciplină.
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În contextul epidemiolo-

gic actual, ședințele/

acțiunile de instruire cu 

părinții și elevii pentru pre-

zentarea procedurilor de ad-

mitere și a planului de 

școlarizare, precum și cele 

p en t r u  c omp l e t a re a 

opțiunilor în fi șelede înscri-

ere de către absolvenții cla-

sei a VIII-a și de către părinții 

acestora pot fi  organizate în 

unitatea de învățământ sau 

prin mijloace electronice de 

comunicare–telefon, e-mail, 

videoconferință. 

Admiterea candidaților pe 

locurile speciale pentru rromi 

se va face computerizat, într-

o sesiune distinctă.

Media de admitere, în ba-

za căreia se realizează în-

scrierea în clasa a IX-a de li-

ceu a absolvenț i lor 

învățământului gimnazial, 

se calculează ca medie pon-

derată între media generală 

la examenul de evaluarea 

națională (80%) și media ge-

nerală de absolvire a clase-

lor V-VIII (20%).

Înscrierea pentru probele 

de aptitudini se va realiza în 

perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în 

fi șele de înscriere, de către 

absolvenții clasei a VIII-a și 

de către părinții acestora, se 

va realiza în perioada 2-6 iu-

lie 2020, iar repartizarea com-

puterizată va avea loc în da-

ta de 10 iulie 2020.

Calendarul admiterii în învățământul 
liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

A. PREGĂTIREA ADMITERII

27 mai – 2 iunie 2020 – Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broșurilor 

cuprinzând informaţiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, 

precum și a școlilor arondate fi ecărui centru

Afi șarea în unităţile de învăţământ gimnazial și pe site-ul acestora a grafi cului ședinţelor/

acţiunilor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, 

precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul școlar 2020-2021, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii 

în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

5 iunie 2020 – Transmiterea la Ministerul Educaţiei și Cercetării a broșurilor de admitere 

ale fi ecărui judeţ, în versiune electronică și tipărită

2 – 12 iunie 2020 – Sedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii și elevii pentru prezentarea 

procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învăţământ 

sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.).

17 iunie 2020 – Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către 

comisia de admitere judeţeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile 

generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenţi, 

repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informatii în 

aplicaţia informatică centralizată

18 iunie 2020 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 

București către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale 

de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confi rmarea fi nalizării operaţiunilor specifi ce 

completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată

29 iunie 2020 – Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile 

judeţene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei judeţene prin activarea, în 

aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor și rapoartelor specifi ce

Depunerea/transmiterea declaraţiilor de către părinţii sau reprezentanţii legali ai 

candidaţilor care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul 

rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ 

de provenienţă

30 iunie 2020 – Completarea de către secretariatele școlilor a fi șelor de înscriere cu numele/

codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a, cu 

mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a 

VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicaţia informatică centralizată

1 iulie 2020 – Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului București a absolvenţilor 

clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere

B. PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ

2 – 5 iunie 2020 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoștinţelor 
de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, 
conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin.

Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute 
la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice 
în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea 
în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională pot fi depuse/transmise la unitatea de învăţământ de provenienţă până 
la data de 10 iunie 2020.

9 – 12 iunie 2020 Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștinţelor de 
limbă modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin

12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștinţelor de 
limbă modernă sau maternă

15 iunie 2020 Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului București 

a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă 
sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

19-23 iunie 2020 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unităţile 

la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă

25 iunie 2020 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaţilor 

care au participat la probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă maternă, la 
unităţile de învăţământ de proveniență

26 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 

București, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor 
care au promovat probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă și 
a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii 

acestora în aplicația informatică centralizată

D. A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, PENTRU 
CANDIDAŢII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ŞI PENTRU CEI DIN SERIILE 

ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII 
CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2020 – 2021

24 iulie 2020 Afi șarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a 
celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a grafi cului probelor de aptitudini 
sau de verifi care a cunoștinţelor de limbă modernă ori maternă

În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, 
precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului școlar 2020 – 2021, candidaţii rromi își păstrează prioritatea pe locurile destinate 
candidaţilor rromi care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale

27 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verifi care 
a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă

28 – 29 iulie 2020 Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verifi care a 
cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă

24 – 30 iulie 2020 Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați 
computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere 
în termen și a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată 
în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, 
precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională

30 iulie – 3 august 2020 Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului 
București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu 
și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaţilor care nu au participat sau au 
participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu 
au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea 
națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului 
București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020

Candidații romi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților romi care au 
rămas libere după soluționarea situațiilor speciale

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care 
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021

4 august 2020 Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării 
prin confi rmarea încheierii operațiunilor specifi ce în aplicația informatică centralizată

C. ETAPA DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ ȘI ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
LICEAL DE STAT PENTRU CANDIDAŢII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ŞI PENTRU 

CEI DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA 
ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2020-2021

2 – 6 iulie 2020 Completarea opţiunilor în fi șele de înscriere de către absolvenţii clasei a 
VIII-a și de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ 
sau prin formular transmis electronic

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Completarea fi șelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe 

la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fi șelor, conform procedurii stabilite de 
Comisia națională de admitere

2 – 6 iulie 2020 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică 
centralizată) a datelor din fi șele de înscriere

3 – 7 iulie 2020 Verificarea de către părinţi și candidaţi a corectitudinii datelor din fișa 
listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și 
listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația 
informatică centralizată

7 iulie 2020 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de 
înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului București, precum și a listei 
absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor 
specifice în aplicația informatică centralizată

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fi șelor de opţiuni originale 
la centrul de admitere judeţean/al municipiului București

8 iulie 2020 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului 
București la Centrul naţional de admitere prin confi rmarea, de către acestea, a fi nalizării 
operațiunilor specifi ce, în aplicația informatică centralizată

9 iulie 2020 Verifi carea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați 
înscriși în mai multe județe, candidați afl ați în baza de date pentru admiterea computerizată și 
care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia 
naţională de admitere și comisiile de admitere judeţene/a municipiului București; transmiterea 
modifi cărilor la comisia naţională

9 iulie 2020 Corectarea erorilor și confi rmarea încheierii modifi cărilor în aplicația informatică 
centralizată

10 iulie 2020 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei 
a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021

10 iulie 2020 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul 
liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

Afi șarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de 
învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul București

13 – 20 iulie 2020 Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidaţii 
au fost repartizaţi

21 iulie 2020 Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor 
rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admiși în această etapă de admitere

22 – 24 iulie 2020 Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
București a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Părinţii și elevii care Părinţii și elevii care 
vor să consulte vor să consulte 

integral calendarul 
admiterii la liceu 

pentru anul 2020 o pot face pentru anul 2020 o pot face 
scanând  codul QRscanând  codul QR
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• Calificarea
• COMERCIANT -

VÂNZĂTOR (NOU) - 28 
de locuri, cod 597

Domeniul pregătirii
de bază COMERȚ

• Calificarea
• Electronist aparate și 

echipamente– 28 de 
locuri, cod 551

Domeniul pregătirii 
de bază 

ELECTRONICĂ 
AUTOMATIZĂRI

•Calificarea
•Operator la extracția, 
tratarea, transportul și 
distribuția gazelor – 28 de 
locuri, cod 531

Domeniul pregătirii de 
bază MECANICĂ

•Calificarea
•Instalator rețele de distribuție 
locale și magistrale de gaze –
28 de locuri, cod 579

Domeniul pregătirii de 
bază CONSTRUCȚII, 

INSTALAȚII ȘI 
LUCRĂRI PUBLICE

Învățământ
profesional

Calificare
NIVEL 3

COLEGIUL ,,ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GAZ" – OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Filieră teoretică
•Profil REAL
•Specializarea 
MATEMATICĂ -
INFORMATICĂ (intensiv 
informatică) - 28 de locuri

•Cod 103

Filieră tehnologică
•Profil Servicii
•Specializarea 
TEHNICIAN ÎN 
ACTIVITĂȚI 
ECONOMICE – 28 de 
locuri

•Calificare nivel 4
•Cod 101

Filieră tehnologică
•Profil Servicii
•Specializarea 
TEHNICIAN ÎN 
TURISM (intensiv 
engleză) – 28 de locuri

•Calificare nivel 4
•Cod 105

Filieră tehnologică
•Profil TEHNIC
•Specializarea 
TEHNICIAN ÎN 
AUTOMATIZĂRI - 28 de 
locuri

•Calificare nivel 4
• Cod 102

Filieră tehnologică
•Profil Resurse naturale și 
protecția mediului

•Specializarea 
TEHNICIAN ECOLOG 
ȘI PROTECȚIA 
CALITĂȚII MEDIULUI 
– 28 de locuri

•Calificare nivel 4
•Cod 104

SNG
ȘANSA 

NOII 
GENERAȚII

AN ȘCOLAR 2020 -2021


