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DIN JUDEŢUL SIBIU

Un produs marca:

Lista instituţiilor de învăţământ preuniversitar 
din judeţul Sibiu prezente în Ghidul Liceelor 2021

Doamna inspector, ce variante de continu-
are a studiilor le oferă în momentul de fa-
ţă sistemul educaţional de stat? Câte lo-
curi, clase, profi luri au la dispoziţie?

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Pot 

continua studiile la nivelul liceal, la învăţă-

mânt profesional (inclusiv pentru cei din în-

văţământul special) şi la învăţământul profe-

sional dual.

Profi lurile la care pot continua sunt cel re-

al, tehnic şi vocaţional (pentru clasele de li-

ceu), iar pentru învăţământul profesional şi 

profesional dual specializările de bază sunt 

cele din domeniul mecanicii, industriei texti-

le, alimentare şi hoteliere.

 Învăţământul liceal – 91 de clase cu 

2.238 de locuri

Învăţământul profesional – 20,5 de cla-

se cu 574 de locuri

Învăţământ profesional special – 7 cla-

se cu 77 de locuri

 Învăţământ profesional dual – 7,5 cla-

se cu 194 de locuri

Există noutăţi legate de aria curriculară, 
şcoala duală, licee sau secţii de studiu noi?

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Nou-

tăţile, în primul rând, sunt legate de reduce-

rea numărului de elevi în clasă, la fi liera teo-

retică fi ind de 26 elevi (în loc de 28), iar la cea 

tehnologică şi vocaţională de 24 de elevi (în 

loc de 28). La acesta se adaugă câte 1 loc la 

fi ecare specializare pentru elevii de etnie ro-

mă şi 1 loc pentru cei cu CES. De asemenea, 

tot 24 de elevi sunt şi în clasele de învăţământ 

profesional, şi aici fi ind alocate câte 1 loc pen-

tru elevii de etnie romă şi pentru cei cu CES.

Specializări noi apar la Colegiul Tehnic 

Energetic Sibiu (technician energetician), Li-

ceul Tehnologic ”Independenţa” Sibiu (tehni-

cian operator procesare text/imagine), Cole-

giul Tehnic ”August Treboniu Laurian” Agni-

ta (tehnician în activităţi de comerţ şi fi lolo-

gie) şi la Liceul Tehnologic Cisnădie (vocaţi-

onal sportiv, handbal şi fotbal). Sunt şi spe-

cializări care nu au mai fost ofertate pentru 

viitorul an şcolar, cum ar fi  vocaţional instruc-

tor teatru (Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” 

Sibiu), ştiinţele naturii (Liceul Teoretic ”Stephan 

Ludwig Roth” Mediaş), ştiinţele naturii – in-

tensiv engleză (Liceul Teoretic ”Axente Sever” 

Mediaş) sau tehnician în gastronomie (Lice-

ul Tehnologic ”Automecanica” Mediaş), da-

torită numărului redus de elevi existenţi în 

clasa a VIII-a faţă de anul şcolar 2019-2020.

Se adaptează şcolile nevoilor societăţii 
sau ale zonelor industriale, rurale ale ju-
deţului Sibiu? Există şanse reale de inte-
grare în muncă a absolvenţilor de liceu?

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Par-

cursul formării profesionale al elevilor, la ni-

velul învăţământului profesional şi tehnic, din 

judeţul Sibiu, nu este lăsat la voia întâmplă-

rii sau al inerţiei. Oferta educaţională este co-

relată cu cerinţele mediului economic, social 

şi cultural în raport cu nevoile societăţii şi ale 

benefi ciarilor instruirii. Se are în vedere dez-

voltarea durabilă şi integrată din punct de ve-

dere social şi economic, la nivel local şi regi-

onal, precum şi dezvoltarea personală şi pro-

fesională a benefi ciarilor de pregătire din per-

spectiva învăţării de-a lungul întregii vieţi. În 

vederea elaborării unui plan de şcolarizare 

foarte bine fundamentat pentru învăţământul 

profesional şi tehnic funcţionează, în cadrul 

consiliului consultativ al Inspectoratului Şco-

lar Judeţean Sibiu, Comitetul Local de Dez-

voltare a Parteneriatului Social pentru Forma-

rea Profesională (C.L.D.P.S.).

Fundamentarea planului de şcolarizare ţine 

cont de obiectivele stabilite în Planul Local de Ac-

ţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 

(P.L.A.I.), pentru perioada 2019-2025, document 

– cadru de planifi care, acesta fi ind elaborat în 

strânsă legătură cu Planul Regional de Acţiune 

(PRAI), luându-se în vedere criterii legislative, de-

mografi ce, geografi ce, socio-economice, solicită-

rile operatorilor economici precum şi larga con-

sultare a partenerilor sociali, un rolul important 

în stabilirea unui dialog social cu privire la forma-

rea profesională revenindu-i C.L.D.P.S.-ului.

Toate cele 22 de unităţi de învăţământ profe-

sional şi tehnic din judeţul Sibiu, pe baza P.L.A.I., 

elaborează Planul de Acţiune al Şcolii (P.A.S), ţi-

nând cont de specifi cul şi particularităţile locale.

C.L.D.P.S.-ul reuneşte toţi partenerii sociali – 

reprezentanţi ai autorităţii publice, patronate, or-

ganizaţii sindicale şi organizaţii ale societăţii civi-

le, rolul consultativ al acestuia se exercită prin ac-

ţiuni şi măsuri specifi ce de avizare, formulare de 

recomandări şi puncte de vedere, asistenţă şi co-

laborare în plan regional, judeţean şi local cu pri-

vire la învăţământul profesional şi tehnic. Obiec-

tivul principal al C.L.D.P.S. este de a contribui, 

prin dialog social şi prin antrenarea răspunderii 

publice a celor implicaţi, la armonizarea politici-

lor, strategiilor şi acţiunilor concrete în domeniul 

formării profesionale cu cerinţele complexe, ge-

nerale sau specifi ce ale mediului economic, soci-

al şi cultural, la nivel regional, judeţean şi local.

Dragi absolvenţi, distinşi profesori şi părinţi,
„Ne găsim, iată, la fi nalul unui drum care oferă tinerilor 

absolvenți ai clasei a VIII-a oportunități generoase, spre un vi-
itor previzibil: acela în care roadele muncii a opt ani de școală, 
le vor deschide porțile învățământului liceal”.

Alături de profesorii de la clasă, care i-au pregătit temeinic, 
și eu le transmit – pe această cale – absolvenților noștri gându-
rile mele bune, de încredere în valoarea acestei generații, de suc-
ces pe mai departe și îmi exprim convingerea că vor obține re-
zultate deosebite la Evaluarea Națională VIII – 2021, care urmea-
ză. Așadar, în anul școlar 2021-2022, foștii elevi ai claselor a VIII-a sunt așteptați să descopere co-
legiile și liceele sibiene, unde științele și disciplinele umaniste se armonizează și unde noi profe-
sori vor deveni mentorii de care elevii claselor a IX-a au atâta nevoie, pentru a reuși în viață!

Inspector Şcolar General,
Prof. Monica-Adriana MUNTEANU

Continuarea în pagina 18
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Ediția a II-a

Notă: În Ediția I a „Ghidul Liceelor 2021”, în pagina 20, a apărut în mod eronat oferta educațională 
a Liceului Teoretic „Stephan Ludwig Roth” pentru anul 2020-2021. În ediția a II-a fi ind corectată această greșeală.
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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 2021 -2022

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 (24 locuri) cod 142

Domeniul pregătirii de bază: Mecanică
Specializarea: Tehnician proiectant CAD (24 locuri) cod 143

Profi l: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniul pregătirii de bază: Silvicultură
Specializarea: Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere (24 locuri) cod 144

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:   Fabricarea produselor din lemn

¤ Califi carea:    Tâmplar universal – 24 locuri – cod 613
¤ Benefi cii:     200 LEI LUNAR – BURSA DE STUDIU 

susţinere din partea Statului Român, 

 Transport;
 Alte benefi cii şi stimulente;
Accesul la cele mai noi tehnologii şi 
echipamente de lucru;
 Prioritate la angajare.

ÎMPREUNĂ CU PARTENERII SĂI

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 națională)

Vă aşteptăm să intraţi 
în marea noastră 

familie!

PERIOADE DE ÎNSCRIERE: 
5 – 14 iulie 2021 şi 30 iulie -3 august 2021

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)

SC APIPROD SRL SIBIU      SC TEHNOLEMN SRL
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LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER”
Oferta educațională pentru anul școlar 2021 – 2022

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
• Geografi e 1

Filieră Profi l Specializarea Nr. locuri
Teore  că Real Matema  că-informa  că – 

intensiv informa  că
26

Ș  ințe ale naturii 26
Uman Filologie – intensiv limba engleză 26

Ș  ințe sociale 26
Vocațională Spor  v Instructor spor  v 24
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Str. Oituz, nr. 31, Sibiu, Tel. 0269 424238, Fax 0269 232842, e-mail: liceuleconomic@yahoo.com

- Certificat de compete nivel 4 – pentru
nivel 3 –

- E.C.D.L 
-
- Efectuarea practicii la ag
-
-
- Participar : concursuri,

Nr. 
crt. FILERA / PROFIL

Domeniul Limba 
de 

predare

-a

Nr. clase Nr. locuri

1 - servicii

– 1 24

Economic
- 1 24

Tehnician în activit 2 48
1 24

Tehnician în turism 1 24
Tehnician în gastronomie 1 24

2 - servicii - - 12
- 12 locuri 1 24

3 - servicii - 1 26

- Certifi cat de competenţe profesionale - Nivel 4 – pentru califi cările profesionale de liceu;
- Nivel 3 – pentru califi cările profesionale oferite prin învăţământul profesional de stat / dual;

- Posibilitatea obţinerii permisului E.C.D.L cu recunoaştere internaţională;
- Certifi cate de participare la proiecte şi parteneriate Naţionale şi Internaţionale;
- Efectuarea practicii la agenţii economici apreciaţi în comunitatea locală, pe plan naţional şi internaţional;
- Burse profesionale oferite de stat şi/sau de către partenerii de practică;
- Susţinerea atestatului de limbă engleză/ germană pentru absolvenţii clasei de intensiv engleză/ germană;
- Participarea la diferite activităţi extraşcolare: concursuri, târguri ale fi rmelor de exerciţiu, excursii în ţară şi străinătate, campionate sportive;

Str. Oituz, nr. 31, Sibiu, Tel. 0269 424238, Fax 0269 232842, e-mail: liceuleconomic@yahoo.com

Liceul nostru oferă
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Sibiu, str. Bihorului nr. 3, Telefon :0269-224882,  Fax: 0269-234557
Website:http://www.onisifor-ghibu.ro , E-mail:office@onisifor-ghibu.ro

 

Oferta educa  

Filiera / 
Profil 

Specializarea / 
Domeniul de 
pregatire 

Limba de 
predare 

Nr. 
Clase 

Nr. 
Locuri 

Ultima medie 
de admitere 

1.TEORETIC 
a) REAL Matematica / 

Informatica 
r  1 26 9.13 

Stiintele naturii r  1 26 9.07 
Stiintele naturii g  1 26 8.76 

b) Uman Filologie r  1 26 8.95 
Filologie g  1 26 8.52 

2.VOCATIONAL 
Sportiv Instructor sportiv r  1 24 9.45 

 

 
 

dge ESOL 
 

Diplôme d'Etudes en Langue Française  
 European Computer  

 

 
 

Certificat  
 

 
 

COLEGIUL NAŢIONAL 
„SAMUEL VON BRUKENTHAL” 

SIBIU, Piaţa Huet nr. 5

Oferta educaţională 2021-2022

Filieră / profi l Specializarea Limba de 
predare

Plan clasa a 
IX-a

Ultima 
medie de 

admitere în 
anul 2020Nr. 

clase
Nr. 

locuri
ÎNVĂŢÂMÂNT LICEAL DE ZI 4 104
Teoretică – uman Filologie Germană 1 26 9,19

Teoretică – real
Matematică-Informatică 
– intensiv informatică Germană 1 26 9,59

Științe ale naturii Germană 2 52 9,39

Plan de școlarizare 2021-2022
• Clasa a IX-a 6 clase, 156 de locuri, fi lieră teoretică, profi l real

Specializări 
clasa a IX-a

Nr. 
clase

Nr. locuri

Matematică informatică
intensiv informatică

1 26

Științe ale naturii
bilingv engleză

2 52

Științe ale naturii intensiv germană 1 26
Stiințe ale naturii 2 52

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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LiceulLiceul  TehnologicTehnologic  
„Independența”„Independența”  

SibiuSibiu
LICEUL TEHNOLOGIC „INDEPENDENȚA” SIBIULICEUL TEHNOLOGIC „INDEPENDENȚA” SIBIU
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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 202  — 202  

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 
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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 2021 – 2022

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

e-mail: grscsaliste@yahoo.com

SSuucccceessuull vviinnee pprriinn mmuunncc
NNooii ttee aajjuutt mm

TTuu ddeecciizzii !!

OOFFEERRTTAA EEDDUUCCAA IIOONNAALL
22002211 -- 22002222

ÎN
CLASA - 2 clase

Clasa a IX-a, zi

-
PPRROOFFIILL UUMMAANN

Specializare : FFiilloollooggiiee

-

PPRROOFFIILL SSEERRVVIICCIIII

Domeniu

Calificare: TTeehhnniicciiaann îînn aaccttiivviitt ii ddee ccoommeerr

cu durata de 3 ani

1 - ,

Calificare: CCoonnffeecc iioonneerr pprroodduussee tteexxttiilleeprom
profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a 

atestatului profesional în  specializarea 
: tehnician 

, tehnician designer vestimentar,

Proiect PHARE TVET în valoare 
de:

234000 euro pentru reabilitarea 
- 2005

173000 euro pentru construirea 
- 2006

734000 euro pentru dotarea 

laboratoarelor tehnologice - 2007
C.D.I. inaugurat în 2007, realizat din 

bugetul local

PPaarrtteenneerriiaattee ii pprrooiieeccttee
Acreditarea Erasmus

2020-1-RO01-KA120-VET-095209

Erasmus +  nr. 2020-1-RO01-KA102-078278 –
europe – grant 
168.669 EUR

Erasmus +  nr. 2018-1-RO01-KA102-04 7981 – „Stagiu de 

tâmplar universal ” – grant 112585 EUR;

Proiect strategic  Erasmus+, KA2 - nr.2018-1-
ES01-KA201-051005 „ BIAS SCHOOL TV”

ERASMUS+ nr. 2015 – 1- RO01-KA102-014472 „Instruire  

componente hardware”

2 proiecte LEONARDO DA VINCI Mobility 2012 -
Germania – cu un grant acordat în valoare de 98254 EU

LLP-LdV/IVT/2011/RO/195 ; LLP-LdV/IVT/2011/RO/196 -

Proiect COMENIUS - City of Ely Comunity College, Anglia -

"United in diversity - Europe  seen by children"

Proiect MaST – Networking 

Colegiul „Paasbergschool – Oosterbeek”, 
Olanda

Parteneriat cu Gymnazium „Friederich List” din Asperg, 
Germania

„KORFBALL 
biu 

Dialoguri Vizuale
New Designers

Halloween Customs and Traditions

ggggggggg

PPRROOIIEECCTTEE EEDDUUCCAA OOIINNAALLEE
PPAARRTTEENNEERRIIAATTEE

"
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Absolvenții care au primit bursă au un loc de muncă asigurat 
în companii de succes din Sibiu, iar toți absolvenții doritori vor fi  

angajați în intreprinderea COMPA S.A., după terminarea studiilor.

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

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CALIFICARE PROFESIONALĂ
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE 

CONFORM METODOLOGIEI

CLASA a IX-a
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL

54 locuri

Operator la mașini 
cu comandă numerică

Absolvenții de clasa a VIII-a, care 
nu au împlinit vârsta de 18 ani 
până la începutul anului școlar

CLASA a IX-a
LICEU ZI DUAL

24 locuri

Tehnician mecatronist
Absolvenții de clasa a VIII-a, care 

nu au împlinit vârsta de 18 ani 
până la începutul anului școlar

CLASA a IX-a
LICEU FRECVENȚĂ REDUSĂ

28 locuri

Științe sociale

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 începutul 

anului școlar

CLASA a XI-a 
LICEU SERAL

28 locuri

Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații

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
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Creștem profesioniști
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 Un proiect susținut de

Află mai multe pe:
www.scoaladecartesimeserii.ro | www.facebook.com/ProgramulScoalaDeCarteSiMeserii

iccă

MaMaMaMa ăsăsăă dddde e pprrânânz assigiguurr rraatăă

pe duratta ststaga iiloor dede practică

după model german
dddduuppăăăăă mmmoodddddeellll gggeerrmmman

Formare profesională duală

Colegiul Economic 
“Iulian Pop”

CLUJ-NAPOCA

Liceul Tehnologic Economic
“Virgil Madgearu”

IAȘI

Colegiul Tehnic
“Emanuil Ungureanu”

TIMIȘOARA

Colegiul Economic
“George Barițiu”

SIBIU Colegiul Național Economic
“Andrei Bârseanu”

BRAȘOV

LICEU ZI: 
           24 LOCURI - CLASA a IX-a FILIERA VOCAȚIONALĂ - Specializare: TEOLOGIE ORTODOXĂ 
  
           24 LOCURI - CLASA a IX-a PROFIL TEHNIC - Specializare: TEHNICIAN DESENATOR 
PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
2021-2022 

L I C E U L  T E H N O L O G I C   
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 ”  
“ C A R O L I ” S I B I U   

Clasa a XI-a  
Liceu seral  

 
Specializare: Tehnician 

desenator pentru 
construcții și instalații 

28 locuri 

Clasa a  IX-a  zi -  4 ani 
Învățământ profesional 

special 
 

Calificare: Zugrav, 
ipsosar, vopsitor, tapetar 

12 locuri 

Anul I– zi 
şcoală postliceală  

Specializare: 
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 

S I B I U
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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
12 de locuri

Bucătar-12 locuri

ELECTROMECANICĂ

Învățământ dual
Electromecanic utilaje și 

instalații industriale 
12 locuri

Învățământ dual
Electromecanic utilaje și 

instalații industriale 
12 locuri

TURISM Lucrător hotelier - 12 locuri
Învățământ special

ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREȘCOLAR 15LOCURI

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR Grupa pregătitoare - 17 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL/ PROFESIONAL califi care nivel 3

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL califi care nivel 5

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

FILIERĂ PROFIL SPECIALIZARE

Tehnologică

Servicii Tehnician în 
turism - 24 locuri

Tehnic seral clasa XI
Tehnician prelucrări 

la cald
24 locuri

Teoretică
Umanist

Clasa: IX, X, XI, XII, XIII
frecvență redusă

Științe sociale

Domeniul 
de califi care Califi carea

MECANICĂ Tehnician proiectant 
în construcția de mașini - 24 locuri

STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ IGHIȘUL NOU



12

LICEUL  
TEHNOLOGIC  

IACOBENI

ADMITERE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 2021-2022

• 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
 "JOHANNES LEBEL"

 

 

  

 
 

-  

Profil : SERVICII
Domeniul: T

 

Adresa:
Liceul „Johannes Lebel”, Str. M. 

Eminescu nr. 30, Tel/fax 0269555352, 
555700 – România, E-mail: 

gtalmaciu@yahoo.com,
http://liceu.talmaciu.ro

1. Liceu –

Specializare: Tehnician în 
turism – practica se face în 

partenere.

economici din domeniul 

  
 

2.
profesional
–

Practica

burse profesionale în valoare 
de 200 RON.
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LICEU zi, clasa a IX-a

Profi l tehnic, 1 clasă

¤ Tehnician operator tehnică de calcul, 24 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL, 
clasa a IX-a

Profi l tehnic, 1/2 clasă

¤ Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, 
13 locuri

Profi l servicii, 1/2 clasă

¤ Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, 
13 locuri
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LICEUL 
DE ARTĂ SIBIU

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
2021-2022

Str. Al. Odobescu, nr. 21

Specializări clasa a IX- a Nr. clase Nr. locuri
Muzică 1 24

Arte plastice - arte decorative 1 24

Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” 
Miercurea Sibiului

Pentru admiterea la liceu în anul şcolar 2021-2022, Liceul 

Tehnologic „Ilie Măcelariu“ Miercurea Sibiului oferă 

absolvenţilor de clasa a VIII -a care vor să urmeze liceul, o 

clasă a IX-a cu 24 locuri, la fi liera tehnologică, profi l servicii, 

domeniul pregătirii de bază comerţ, specializarea tehnician 

în activităţi de comerţ 

(cod opţiune la admitere 148).

Date de contact:
Tel. 0269533327
E-mail: Imiercurea@yahoo.com

Miercurea Sibiului, Str. Ilie Măcelariu, Nr. 793

Informaţii puteţi găsi și pe site-ul şcolii: 

http://www.liceulmiercureasibiului.ro/

Rămâi conectat 
la noutățile orașului tău!

Scanează codul QR 
cu smartphone-ul 

sau tableta pentru a citi 
cele mai noi ştiri 

din Mediaş!

DE MEDIAZiarul care st  de vorb  cu oamenii 6 - 12 mai 2021

anul XXII • nr. 1082 • 

8 pagini • 2,50 lei

Telefonul cititorului: 

0723 194 985

0371/177.371

www.monitoruldemedias.ro

Rămâi conectat 

la noutățile orașului tău!

Scanează codul QR 

cu smartphone-ul sau tableta 

pentru a citi cele mai noi știri 

din Mediaș!

Mii de locuri disponibile pentru vaccinare la Mediaș

Maraton de fapte bune

Veteranii de război, o istorie vie

Peste 135.000 doze de vaccin au fost administrate până în 

prezent împotriva SARS-CoV-2 în județul Sibiu. Aproximativ 

83.000 persoane s-au vaccinat cu prima doză, în timp ce 

52.193 au făcut deja și cea de-a doua doză. În municipiul 

Mediaș, în ultimele 24 ore, au fost imunizate la cele două 

centre din cartierul Vitrometan, respectiv Gura-Câmpului, un 

număr de 372 persoane. În prezent, conform datelor disponi-

bile pe platforma națională de programare pentru vaccinarea 

împotriva COVID-19, pe lista de așteptare din municipiul 

Mediaș nu se mai află nicio persoană, în schimb sunt aproa-

pe 2.000 de locuri disponibile.

De la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, au fost 

raportate 52 cazuri de reacție adversă post-vaccinală în primele 15 

minute de la administrarea serului imunizant, din care 45 pentru 

vaccinul produs de Pfi zer, șase pentru vaccinul produs de Astra-

Zeneca și una pentru vaccinul produs de Moderna.  (A.P.)

CIFRA SĂPTĂMÂNII lei este amenda primită de un tânăr din Copșa Mică pentru că s-a sustras măsurii carantinei

10.000 

Investiții de amploare

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a semnat zilele 

trecute două contracte de finanțare europeană, de care va beneficia municipiul de pe 

Târnava Mare. Pentru cele două proiecte de care vor beneficia mii de locuitori, Mediașul 

primește aproape 39 milioane de lei. Pagina 2

SPORT

Remize la indigo

Gaz Metan Mediaş a terminat la egalitate, 

scor 1-1, partidele cu FC Argeş şi Chindia 

Târgovişte. Pentru formaţia lui Mihai Teja 

urmează confruntarea de pe teren propriu 

cu Astra Giurgiu.  
Pagina 3

LOCAL

Recensământ agricol

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Si-

biu anunţă că, în perioada 10 mai – 31 

iulie, se va desfăşura Recensământul Ge-

neral Agricol.  
Pagina 4

Preotul Flaviu Fleşer, alături de volun-

tari de la biserica Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel şi Sfinţii Mărturisitori Transilvăneni 

din Cimitirul Ortodox Mediaş, au organi-

zat o serie de acţiuni de suflet cu ocazia 

sărbătorilor pascale. Pagina 2

Ziua Veteranilor de 

Război a fost sărbători-

tă şi anul acesta în muni-

cipiul de pe Târnava Ma-

re. Primăria Mediaş, Uni-

tatea Militară 01810 şi Aso-

ciaţia Veteranilor de Răz-

boi au organizat un eve-

niment special dedicat 

celor patru veterani 

care mai sunt în via-

ţă la Mediaş. Pagina 3

Rămâi conectat 
la noutățile orașului tău!

Scanează codul QR cu 
smartphone-ul sau tableta 

pentru a citi cele mai noi știri din 
Mediaș!

DE MEDIA
Ziarul care st  de vorb  cu oamenii

20 - 26 mai 2021

anul XXII • nr. 1084 • 
8 pagini • 2,50 lei
Telefonul cititorului: 
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0371/177.371

www.monitoruldemedias.ro

Misiune economică austriacă la Consiliul Județean

Operație în premieră

Concurs de lectură

Mai mulţi reprezentanţi ai unor compa-
nii austriece, însoţiţi de consilierul co-
mercial al Ambasadei Austriei în Româ-
nia, Gerd Bommer, au fost prezenţi ieri, 
19 mai, la Consiliul Judeţean Sibiu, unde 
au avut posibilitatea să se informeze des-
pre cele mai importante proiecte desfăşu-
rate în prezent în judeţului Sibiu, precum 
şi despre proiectele de viitor pe care ad-
ministraţia judeţeană le are în pregătire. 
Companiile austriece sunt interesate de 

oportunităţile de afaceri în judeţul Sibiu 
în domeniile Smart City, Urban Techno-
logy, Smart Airports.
Din delegaţia austriacă au făcut parte 
ofertanţi de sisteme pentru creşterea si-
guranţei circulaţiei trafi cului rutier şi 
pe calea ferată, dezvoltatori de proiec-
te din domeniul protecţiei mediului şi 
al tehnologiei urbane, ofertanţi de solu-
ţii de înaltă efi cienţă energetică pentru 
transmiterea căldurii şi a agentului ter-

mic, ofertanţi de sisteme de securitate 
pentru aeroportului şi soluţii împotriva 
incendiilor.
„Sperăm ca discuţiile punctuale pe care 
le-am purtat să se materializeze în cola-
borări benefi ce pentru proiectele judeţu-
lui Sibiu, având în vedere vastul 
know-how şi profi lul companiilor pre-
zente astăzi la Sibiu”, a declarat vicepre-
şedintele Vlad Vasiu.  (A.L.)

CIFRA SĂPTĂMÂNII familii nevoiașe sau persoane singure din satul Richiș au primit pachete cu alimente
14

Sănătatea la control

Școala Postliceală Auxila, în parteneriat cu Primăria Mediaș, desfășoară și anul acesta acțiuni de evaluare a stării de sănătate a populației. Astfel, elevii școlii, însoțiți de cadre didactice, vor măsura gratuit tensiunea arterială, pulsul, glicemia sau greutatea cetățenilor din cartierele orașului, dar și din satul aparținător Ighișu Nou. Campania de măsurare a stării de sănătate a populației va continua până la finalul lunii septembrie, în fiecare zi de joi, în intervalul orar 13.00-19.00.  Pagina 2

Spitalul Municipal Mediaș a găzduit încă o 
operație în premieră, realizată cu ajutorul la-
paroscopului. O pacientă în vârstă de 18 ani, 
care avea o tumoră uriașă cu dimensiunea de 
aproximativ 20 centimetri lângă ovar, a fost 
operată cu succes. Intervenția a fost realizată 
de o echipă formată din opt specialiști, coor-
donată de medicul Edvin Vaso, șeful Secției 
Obstetrică-Ginecologie.  Pagina 8

29 de persoane din Mediaș s-au înscris pâ-
nă în prezent la „Bătălia Cărților“ ediția 2021. 
Concursul naţional de lectură este în plină 
desfășurare pe trei categorii de vârstă: copii în-
tre 11 și 13 ani, adolescenţi cu vârste cuprinse 
între 14 și 18 ani și adulți. Participanţii trebuie 
să lectureze cele zece cărți de la fiecare catego-
rie până la sfârşitul lunii noiembrie şi să predea 
fişele de lectură completate la Biblioteca Muni-
cipală „Stephan Ludwig Roth“. Ulterior, în luna 
decembrie, va avea loc dezbaterea „Convinge-

mă să citesc!“, în cadrul căreia participanţii vor 
susţine cartea preferată şi vor răspunde la în-
trebări pe marginea volumelor citite.  (A.P.)

SPORT

Competiții de ciclism

Începând din acest an, municipiul de pe 
Târnava Mare vă găzdui două concursuri 
importante de ciclism, „Mediaș XCO“ și 
„Mediaș Bike Marathon“. Primul va avea 
loc la jumătatea lunii august, ca etapă de 
Cupă Națională XCO pentru copiii 
legitimați. Pe 11 septembrie, este programa-
tă cea de-a patra ediție a competiției de ci-
clism cross country Mediaș Bike Marathon, 
ce se adresează atât cicliștilor amatori, cât 
și celor profesioniști.   Pagina 3

LOCAL

Ambulanța în casă nouă  

Noul sediu al Serviciului de Ambulanță 
este în curs de amenajare, într-un spațiu 
pus la dispoziție de Primăria Mediaș, la 
fosta unitate militară de aviație. În aceași 
locație, au început lucrările la garajul 
pentru ambulanțe. Mutarea Ambulanței 
va permite modernizarea și extinderea 
Compartimentului de Primiri Urgențe al 
Spitalului Municipal. Pagina 5
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Medieșence pe podium la naționale

Primarii liberali,
încurajați de ministru

Drum județean închis pentru reparații

Victorie în prelungiri

Beatrice Hila și Mara Moca au câștigat titlul de vicecampioane naționale la dublu feminin. Cele do-uă sportive de la CSM Mediaș au obținut această performanță la Cam-pionatul Național Individual de Ju-niori, competiție care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Câm-

pulung.  Beatrice Hila a reușit, toto-dată, să urce pe treapta a treia a po-diumului la simplu. CSM Mediaș a fost reprezentat la această competiție și de Gabriela Herciu, care a obținut locul 5 la dublu feminin și dublu mixt, respectiv Cristian Cîndea, lo-cul 5 la dublu masculin.   Pagina 2

CIFRA SĂPTĂMÂNII este prețul unui bilet de intrare pentru copii în biserica evanghelică Sfânta Margareta din Mediaş

5 

Primii în regiune

Municipiul Mediaș este singurul din Regiunea Centru care are patru proiecte depuse spre finanțare pe Axa 9 

a Programului Operațional Regional 2014-2020, privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității, potrivit directorului general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Simion Crețu. 

Trei dintre ele sunt deja contractate, iar al patrulea se află în curs de aprobare. „În ultima perioadă am anunțat 

investiții semnificative pentru comunitatea din Mediaș, în infrastructura de învățământ, în modernizarea 

perimetrului urban central sau în facilități pentru zonele marginalizate. De rezultatele acestor proiecte vor 

beneficia mii de oameni, care vor ști că edilii au atras fonduri europene pentru transport, pentru modernizarea 

orașului, pentru investiții sociale“, a subliniat Crețu.  

Pagina 3

LOCAL

Dialog în teren

Deputatul Christine Thellmann s-a întâl-nit cu mai mulți primari din zona de nord, dar și cu președintele Consiliului Județean Sibiu.  
Pagina 8

LOCAL

Voluntariat în Cimitirul Eroilor 

Municipiul Mediaș participă și anul acesta la Săptămâna Națională a Volun-tariatului.  
Pagina 8

MONITORUL JUDEȚULUI
Sărbătorită la centenar

Comunitatea din Agârbiciu a sărbătorit-o pe cea mai vârstnică localnică.  Pagina 8

Edilul comunei Biertan, Mircea Dragomir, este apreciat de ministrul Raluca Turcan pentru re-alizările sale în administrație.  Pagina 5

Circulația rutieră de pe Drumul Județean 142 J Șeica Mare - Șeica Mică se închide în-

cepând de astăzi și până la jumătatea lunii septembrie. Măsura se impune având în vede-

re faptul că pe acest drum se vor realiza lucrări ample, cu utilaje voluminoase, pentru re-

facerea zidului de sprijin, pe porțiunea afectată de calamități. Participanții la trafic care 

tranzitează DJ 142 J, precum și locuitorii din Șeica Mică vor folosi ca rută ocolitoare Dru-

mul Național 14 Șeica Mare - Copșa Mică - Șeica Mică. Închiderea circulației rutiere pe DJ 

142 J Mică se realizează cu acordul eliberat de Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție 

Județean Sibiu, iar măsurile de restricționare a circulației se aplică până când se vor fina-

liza lucrările de consolidare, respectiv mijlocul lunii septembrie 2021.  (A.P.)

Echipa de fotbal Gaz Metan Mediaș a acumulat 29 de puncte și a urcat pe locul 3 în play-out. Duminică, alb-negrii joacă în de-plasare cu UTA Arad, iar la mijlo-cul săptămânii viitoare vor întâlni, la Mediaș, Politehnica Iași, în ulti-ma partidă oficială din acest sezon.  
Pagina 2
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Testele de antrena-
ment pentru exa-
menele de Limba şi 
literatura română, 
Matematică şi 
Limba şi literatura 
maternă susţinute 
de elevii de clasa a 
VIII-a, seturile 12 
şi 13, au fost publi-
cate de Ministerul 
Educaţiei. 

Evaluarea Naţiona-
lă 2021 începe în data 
de 22 iunie.

Testele de antrena-
ment pentru Evalu-
area Naţională 2021 
sunt concepute pe 
baza noilor progra-

me şcolare şi au ca 
obiectiv pregătirea 
elevilor pentru sus-
ţinerea noului tip de 
examen, care are o 
structură diferită de 
cea a examenelor din 
anii trecuţi. Modele-
le de subiecte pen-
tru Evaluarea Naţio-
nală sunt concepute 
de instituţia din sub-
ordinea Ministerului 
Educaţiei care elabo-
rează şi subiectele 
de la toate examene-
le naţionale.

Evaluarea Naţiona-
lă 2021 este un exa-
men care se susţine 

pentru prima dată 
după o nouă progra-
mă, de către elevii 
care au învăţat după 
un nou curriculum 
bazat pe competen-
ţe, nu pe conţinuturi.

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021

Testele de antrenament, seturile 12 și 13, 
au fost publicate: descarcă testele la Limba 
și literatura română, Matematică și Limba 
și literatura maternă

DESCARCĂ DE AICI TESTELE 
DE ANTRENAMENT:

Citiți
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Z i a r u l  d i n  i n i m a  o r a ș u l u i 

Orașul Cisnădie intră în carantină Carusel de emoţii, pe Scena Digitală
Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen- Sibiu a decis instituirea m surii de carantin  zonal  pentru ora ul Cisn die, începând de as-t zi, 2 aprilie 2021. M sura a intrat în vigoare la miezul nop ii, pentru o perioad  de 14 zile, i se aplic  doar pentru ora ul Cisn die, nu i pentru satul Cisn dioara. Circula ia i sta ionarea în spa-iile publice a persoanelor este interzis , cu ex-cep ia motivelor bine justi  cate, pe baza Declara-iei pe proprie r spundere, legitima iei de servi-ciu sau a adeverin ei eliberate de angajator.Începând cu ora 00:00 a zilei de 02.04.2021, timp de dou  s pt mâni, poli i ti, jandarmi 

i poli i ti locali sunt mobiliza i în misiuni de verificare a m surilor dispuse. În zona ora ului Cisn die vor fi instituite patru fil-tre rutiere, astfel:
1. DJ 106D – intrarea în Cisn die dinspre Cis-n dioara (Sala Polivalent )2. DJ 106 C – intrarea în Cisn die dinspre Sadu
3. DJ 106 D – intrarea in Cisn die dinspre DN 1 (in imediata apropiere a c ii ferate)4. Calea Cisn diei din municipiul Sibiu – in-trarea în Cisn die, în zona sta iei de alimenta-re cu carburant.  (M. S.)

Luna aprilie aduce cu sine dou  noi produc ii care se al tur  repertoriului online de pe Scena Digital . Spectato-rii pot viziona din aceast  lun , pe ba-z  de bilet individual sau abonament, versiunile  lmate ale spectacolelor „Va-ra în care mama a avut ochii verzi” (re-gia Mariana Mihu-Plier) i „Contra de-mocra iei” (regia Alexandru Dabija), în calitate HD a imaginii.În plus, abona ii platformei, indiferent de tipul ales (1, 3, 6 sau 12 luni) se pot bu-cura în aprilie de spectacolul-cadou „Ra-

vel Bolero: Cântecul dansului”, o produc-ie Vuyani Dance Theatre.Scena Digital  este platforma online a Teatrului Na ional „Radu Stanca” Sibiu care ofer  spectacole i  lme oricând, ori-unde i de pe orice device, în condi ii de calitate HD a sunetului i a imaginii. Bi-letele i abonamentele pot   achizi ionate de pe site-urile Entertix, mySTAGE, iaBi-let i Eventbook. Spectacolele cadou oferi-te de TNRS nu pot   vizionate pe baz  de bilet individual, acestea  ind destinate doar de in torilor de abonamente. (M. S.)

Jandarmeria Sibiu a marcat, în avanpremier , Ziua Jandermeriei Româ-ne, printr-o nou  participa-re la campania „Doneaz  sânge, salveaz  o via !”. „Pentru c  lipsa de sânge se resimte în aceast  peri-oad  am oferit ajutor celor care au nevoie, sens în ca-re o parte dintre jandarmii sibieni au donat sânge la Centrul de Transfuzie San-guin  din municipiul Si-biu”, informeaz  reprezen-tan ii institu iei. De ase-menea, un jandarm sibian vindecat de Covid-19 a do-nat plasm  pentru cei care au nevoie. ,,Consider c  în contextul epidemiologic ac-

tual, noi, oamenii, trebuie s   m mai apropia i unii de ceilal i, astfel vom pu-tea trece mai u or peste toate încerc rile la care ne supune acest virus. i cine poate s  în eleag  suferin-a unui om infectat cu SARS-Cov-2, dac  nu noi, cei care ne-am luptat cu el i l-am învins?”, a spus ser-gentul major Edi Dobrin.Ac iunea a fost organi-zat  în colaborare cu Ar-hiepiscopia Sibiului, în ca-drul campaniei „Doneaz  sânge, salveaz  o via !” cu ocazia Zilei Jandarme-riei Române, s rb torit  în fiecare an la data de 3 aprilie.  (M S )

Au donat sânge și plasmă 
Consiliul Jude ean Sibiu a reluat lucr rile de moder-nizare a tronsonului de drum jude ean 106 C cuprins în-tre ie irea din municipiul Sibiu i podul de peste pâ-râul Sevi  inclusiv. În cur-sul lunii martie 2021, s-au executat lucr ri de: reloca-re re ele ap  – canal, relo-

care re ele electrice, reloca-re re ele telecomunica ii, la canalizarea pluvial  i la po-de ul de la km 3+728.
În aprilie

În luna aprilie 2021 vor continua lucr rile de reloca-re a re elelor men ionate an-terior i se vor realiza case-

tele pentru funda ia drumu-lui. Totodat , se vor  naliza lucr rile la pode ul de la km 3+300 km. De asemenea, vor   reluate lucr rile la podul peste pârâul Sevi  unde se va realiza stratul de uzur  la trotuare, rampele înainte i dup  pod care se vor  na-liza odat  cu sistemul rutier proiectat, asfaltarea pe DJ 106C, iar la sfâr it va   mon-tat parapetul de protec ie.
Pe o bandă

Circula ia pe DJ 106 C Sibiu – Cisn die se desf -oar  în zonele restric iona-te pe o singur  band , con-form avizului emis de c tre Inspectoratul Jude ean de 

Poli ie pe perioada lucr ri-lor. ”Apel m la în elegerea tuturor participan ilor la tra  c, i în special la în ele-gerea locatarilor din Carti-erul Arhitec ilor pentru dis-confortul creat de lucr rile de extindere a drumului. În-s , îi asigur m c  la  nal vom avea un drum moder-nizat, ceea ce va conduce la  uidizarea circula iei rutie-re în zon ”, a transmis Da-niela Cîmpean, pre edinta Consiliului Jude ean Sibiu.Termenul de  nalizare a lucr rilor a fost prelungit pân  la data de 15 noiem-brie 2021, conform ultimu-lui act adi ional încheiat cu constructorul.  (M. S.)

Circulaţie restricţionată pe DJ 106 C Sibiu – Cisnădie

Un an de pandemie la Sibiu

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, cu clădiri în mare majoritate foarte 
vechi, care nu au fost construite cu destinaţia de spital, este locul în care 
pandemia de COVID-19 se poate vedea cel mai bine, la un an de la momentul 
în care aici era confi rmat, în 27 martie 2020, primul caz din zonă de infectare cu noul coronavirus, relatează AGERPRES.  Paginile 6-7

Investigaţii pulmonare complexe
Spitalul de Pneumoftizio-

logie Sibiu pune la dispoziția 
populației, începând cu da-
ta de 1 aprilie, un program 
de investigații pulmonare 
complexe, prin care pot fi  
depistate disfuncțiile respi-
ratorii pentru pacienții 
post-Covid și cei cu alte bo-
li pulmonare.  Pagina 2Arbori extrași cu un utilaj specialSC Terra Building SRL, fi rma contractată pentru moder-nizarea străzii Calea Dumbrăvii, a început efectiv lucrări-le, pentru realizarea primei artere smart a Sibiului. „Lucră-rile pe această stradă au început cu protejarea vegetației existente”, arată primarul Astrid Fodor.   Pagina 3

Investiţiile anului la PoplacaAlimentarea cu gaze naturale a întregii localități este investiția cea mai importantă pentru Poplaca. De asemenea, primăria trebuie să se mute în „casă nouă“, din cauză că se-diul actual, construit acum 130 de ani, a devenit neîncăpă-tor. Despre aceste proiecte mari, dar și despre situația actu-ală și perspectivele comunei Poplaca, Mesagerul de Sibiu a discutat cu primarul Vasile Budin.  Pagina 4Întâlnim din nou CSM Oradea

CSU Sibiu se afl ă din nou la Pitești, pentru Turneul 10 al Ligii Naționale de Baschet Masculin. Astăzi, de la ora 17, ele-vii lui Dan Fleșeriu întâlnesc CSM Oradea, într-o partidă ce va fi  transmisă LIVE pe DigiSport și Look Sport! Sâmbătă, 3 aprilie, de la ora 16:00, galben-albaștrii se duelează cu SCM Timișoara, meci care va fi  LIVE pe FRB TV.  Pagina 12
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Sibiul a revenit în scenariul roșu
Municipiul Sibiu a dep it, de miercuri, rata de infectare 

de 3 cazuri noi la mia de locuitori. „Având în vedere faptul c  

ast zi (nr – miercuri), rata de inciden  la nivelul Municipiu-

lui Sibiu a dep it u or pragul de 3/1000 de locuitori i i-

nând cont c  m surile au ca termen de punere în aplicare 

maximum de 48 de ore, împreun  cu membrii Comitetului 

Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Sibiu, am hot rât ca în 

cele 48 de ore pe care le avem la dispozi ie, s  analiz m atent 

situa ia epidemiologic  i s  lu m m surile care se impun, 

dup  caz, spre  nalul acestui interval de timp. Am decis s  

proced m astfel, în urma consult rilor pe care le-am avut cu 

Direc ia de S n tate Public  Sibiu i cu Inspectoratul pen-

tru Situa ii de Urgen  Sibiu. Fiecare dintre noi suntem con-

tien i de greut ile sociale i economice pe care le generea-

z  pandemia i avem speran a c  doar împreun ,  ind soli-

dari vom reu i s  le dep im!”, a transmis Mircea-Dorin Cre-

u, prefectul jude ului Sibiu.Peste 100 cazuri/ziÎn jude ul Sibiu, de la debutul pandemiei i pân  ieri, au 

fost con  rmate pozitiv în urma test rii 20.956 de persoane 

(dintre care în ultimele 24 de ore 101 de persoane). Au fost vin-

decate 15.196 de persoane, iar 758 persoane au decedat (3 în 

ultimele 24h), din rândul celor con  rmate pozitiv. Ieri erau spi-

talizate 261 de persoane, dintre care pe ATI 32 adul i. În ju-

de ul Sibiu, în 24 de ore, s-au efectuat 605 de teste.      (M. S.)

Gabriel Tischer a fost ales 
în func ia de pre edinte al Or-
ganiza iei FDGR a jude ului 
Sibiu de c tre adunarea mem-
brilor ai acestei organiza ii. 
Func ia de loc iitor al pre e-
dintelui va   de inut  de La-
dislau Ciocan, pre edintele or-
ganiza iei Media . Din consi-
liul de conducere al Organiza-iei jude ene mai fac parte 

Christine Manta-Klemens, Hel-
mut Lerner i Alexander Guib.

Gabriel Tischer a fost, dup  
cum este cunoscut, candidatul 
FDGR la func ia de pre edinte 
al Consiliului Jude ean Sibiu i 
este eful grupului FDGR din 
Consiliul Jude ean.Din organiza ia jude ean  

a FDGR fac parte delega ii din 
partea organiza iilor locale ale 
FDGR din jude , cât i toate 
persoanele alese pe listele 
FDGR în consiliile locale i Con-
siliul Jude ean.  (M. S.)

Tischer devine liderul FDGR Sibiu

Prim ria Sibiu testeaz  în urm toarea lun  un chio c self-service cu ajutorul c -ruia cet enii î i pot tip ri singuri formulare tipizate, f r  s  mai  e nevoie s  a-jung  la un ghi eu „C ut m solu ii pentru a simpli  ca accesul sibienilor la servici-ile oferite de Prim rie. Pe de o parte continu m s  im-plement m solu ii de comu-nicare electronic , dar ne gândim i la cei care nu au acces la instrumente digita-le”, spune Astrid Fodor, pri-marul municipiului Sibiu.Formulare
Aparatul a fost amplasat la intrarea în Centrul de In-forma ii pentru Cet eni, în sediul Prim riei din Pia a Mare. Pentru perioada de prob  au fost înc rcate pe a-parat formularele pentru serviciile:- Urbanism i autoriza-re în construc ii: autoriza-ii de construire, amplasa-re mijloace de publicitate, certi  cate de nomenclatur  stradal , aviz de oportuni-tate, prelungirea certi  ca-telor de urbanism i a au-toriza iilor de construire, declara ii privind începerea i  nalizarea lucr rilor, a-partamentare, etc.

- Biroul Autoritate Tutela-r  – formulare d ri de seam- Serviciul Autorizare i Control – acorduri de func-ionare, aplicarea vizei anu-ale, licen e traseu, – taxi, autoriza ii de circula ie, în-registrarea vehiculelor len-te, etc
- Serviciul Juridic i Re-gistru Agricol: adeverin e privind de inerea de tere-nuri, adeverin e pentru A-PIA, atestat i carnet de pro-duc tor, declara ii registrul agricol, adeverin e referitoa-re la Legea 10/2001, oferte de vânzare a terenurilor a-par inând persoanelor  zi-ce, etc.

- Serviciul Resurse U ma-ne: cereri de înscriere la con-cursuri

- Cerere pentru emiterea avizului din partea Comisi-ei de Circula ie
Posibilă achiziţieDac  acest chio c î i dovede te utilitatea, Pri-m ria va analiza varian-ta achizi ion rii unui ast-fel de aparat. Trebuie pre-cizat c  formularele ne-cesare în rela ia cu Pri-m ria Sibiu i serviciile publice sunt disponibile pentru tip rire i pe si-biu.ro, la sec iunea Infor-ma ii publice / Formula-re necesare, marea majo-ritatea putând fi trans-mise în format electronic Prim riei, f r  a mai fi necesar  deplasarea la ghi eu.  (M. S.)

Formulare tipizate, la CIC

Comisari pe bicicletă

Angajații Gărzii de Mediu Sibiu au ales să se deplaseze doar cu mijloace de 

transport ecologice, astăzi, 12 martie, când se sărbătorește Ziua Gărzii Naționale de 

Mediu. Inițiativa lor vine în contextul campaniei „Vinerea Verde“, lansată de 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin care suntem invitaţi să lăsăm mașina 

acasă în fi ecare zi de vineri a săptămânii. Această iniţiativă a pornit de la o realitate 

care schimbă viața Planetei şi anume amprenta de carbon produsă din trafi cul 

rutier, care afectează calitatea aerului pe care-l respirăm. 
 Pagina 7

Simplu, rapid și eficient, prin Portalul MedicalSibienii au la dispoziție, din această săptămână, plat-

forma online https://portalmedical.cjsibiu.ro/ prin care 

au acces la toate datele medicale personale, își pot vizu-

aliza istoricul medical și cu ajutorul căreia se vor putea 

programa de acasă la medicii din cele trei spitale afl ate 

în subordinea Consiliului Județean Sibiu.  Pagina 2
Control intern la Terapie Intensivă

O echipă de control a Spitalului Clinic Județean Si-

biu a verificat secția ATI - zona roșie COVID, după ce 

o fostă angajată a lansat acuzații grave privind activi-

tatea colegilor.   

Pagina 3 

„Împreună facem Avrigul curat!“
Primăria orașului Avrig lansează prima campanie de vo-

luntariat pentru ecologizare, control ecologic și monitori-

zare a curățeniei, care va avea loc pe 27 martie.  Pagina 4
Indignaţi şi revoltaţiHorațiu Floca, director CSU Sibiu: „Baschetul se joacă 

pe parchet, aroganțele îl descalifi că. Din respect pentru 

baschetul românesc, pentru toți cei care pun sufl et pen-

tru creșterea acestui fenomen, dar mai ales din respect 

pentru sportivii BC CSU Sibiu, suporterii și sponsorii 

echipei noastre, suntem datori să apărăm și să apreciem 

eforturile tuturor celor implicați în creșterea performanțelor 

echipei noastre“. 
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PUBLICITATE

Tursib i Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu au re-luat colaborarea în ceea ce prive te eliberarea de abo-namente cu reducere de 50% pentru studen ii universi-t ii, înmatricula i la forma de înv mânt cu frecven-, în vârst  de pân  la 26 de ani,  începând cu luna martie 2021.Cardurile personalizate Tursib se emit la Agen ia din 

Calea Dumbr vii, nr. 135 (la parterul blocului), iar înc r-carea acestora se face la agen-ie sau la orice chio c Tursib, sau on line, de pe site-ul www.tursib.ro .Primul abonament cu re-ducere pentru studen i se va înc rca obligatoriu la un punct de vânzare Tursib, pentru a se veri  ca docu-mentele necesare: carte de identitate, adeverin /car-

net de student vizat pe anul universitar în curs.Un abonament lunar pen-tru studen i (valabil din 1 - 30/31 a lunii) cost  32.5 lei, iar un abonament valabil ½ lun  (pe perioadele 1 - 15 sau 16 - 30/31 a lunii) cost  17 lei.Studen ii orfani (de un p -rinte sau de ambii p rin i) sau proven i din casele de co-pii bene  ciaz  de gratuitate la transportul public.  (M. S.)

Abonamente cu reducere pentru studenţi
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Mandatul lui Aristotel 

Marius Jude la conducerea 

Societ ii Na ionale de Ga-

ze Naturale Romgaz a fost 

prelungit cu 4 luni, prin 

decizia Consiliului de Ad-

ministra ie în edin a de 

miercuri, 7 aprilie. „Consi-

liul de Administra ie al 

S.N.G.N. Romgaz S.A., în-

trunit în edin a din data 

de 7 aprilie 2021, prin Ho-

t rârea nr. 29/07.04.2021, 

a aprobat prelungirea man-

datului de Director Gene-

ral acordat Domnului Aris-

totel Marius Jude pentru 

o perioad  de 4 luni, înce-

pând cu data de 13 aprilie 

2021. Amintim faptul c  

Domnul Aristotel Marius 

Jude a fost numit în func-

ia de Director General al 

S.N.G.N. Romgaz S.A. prin 

Hot rârea Consiliului de 

A d m i n i s t r a i e  n r. 

11/12.02.2021, pentru un 

mandat provizoriu de 2 

luni, începând cu data de 

13 februarie 2021. Consi-

liul de Administra ie al 

S.N.G.N. Romgaz S.A., în-

trunit în edin a din data 

de 7 aprilie 2021, prin Ho-

t rârea nr. 30/07.04.2021, 

nume te în func ia de Di-

rector Economic pe Dom-

nul R zvan POPESCU pen-

tru o perioad  de 4 luni, 

începând cu data de 14 apri-

lie 2021“, informeaz  SNGN 

Romgaz Media . 

Mandat prelungit 
Consilierii jude eni ai 

PSD Sibiu nu sunt de acord 

cu proiectul de buget local 

al jude ului Sibiu, , care 

prevede pentru s n tate 

aloc ri bugetare mai mici 

decât în anul precedent.

„Este inacceptabil!“

„De i ne a  m în plin  

pandemie COVID, sec ia 

ATI a Spitalului Jude ean 

Sibiu  ind suprasolicitat , 

autorit ile centrale impu-

nând restric ii dup  restric-

ii, Consiliul Jude ean Si-

biu a venit în fa a ale ilor 

jude eni cu un proiect de 

buget în cadrul c ruia, la 

capitolul S n tate (vital 

pentru perioada di  cil  pe 

care o travers m), sumele 

prev zute sunt mai mici 

decât în anul anterior. Con-

cret, pentru anul 2021, su-

ma repartizat  pentru S -

n tate este de 81.096.310 

lei, cu peste 8 milioane lei 

(aproximativ 9%) mai pu-

in fa  de anul 2020, când 

a fost alocat  suma de 

89.211.340 lei, de i la da-

ta constituirii bugetului nu 

ne a  am în pandemie CO-

VID. Este inacceptabil ca, 

în plin  pandemie, când s -

n tatea popula iei trebuie 

s   e principala grij  a au-

torit ilor, o administra ie 

public  local  s  diminue-

ze bugetul aferent acestui 

domeniu“, consider  Lau-

ra Barac (foto), lider de 

grup al consilierilor jude-

eni PSD Sibiu.
„De altfel, dac  arunc m 

o privire mai atent  asupra 

proiec iei bugetare jude e-

ne a anului 2021, observ m 

o diminuare semni  cativ  

a acestuia fa  de anii pre-

ceden i. Astfel, dac  în 2019, 

în timpul guvern rii PSD, 

jude ul Sibiu a bene  ciat 

de un buget de 519.754.040, 

anul trecut bugetul total a 

sc zut la 499.678.690, pen-

tru ca în acest an s  vorbim 

despre suma de 475.026.160 

lei, mai pu in a adar cu 

44.727.880 (aproximativ 

8,6%)“, a mai precizat con-

silierul jude ean.

Bugetul judeţului, criticat de consilierii social-democraţi

Concursul din care 

toată lumea câștigă

În preajma sărbătorilor pascale, Primăria orașului Avrig dă startul unui concurs organizat în cadrul 

campaniei „Împreună facem Avrigul curat!“. Vor fi  premiate cele mai frumoase balcoane și fațade. 

Competiția din care toată comunitatea are de câștigat vine la două săptămâni după o amplă acțiune 

de voluntariat, când avrigenii au adunat din oraș și împrejurimi aproape 40 de tone de gunoaie, deșeuri 

electrice și electronice, cauciucuri uzate, uleiuri sau ambalaje contaminate.  
Pagina 2

Vandalii și-au făcut de cap 

pe Via Transilvanica
O bornă de pe Via 

Transilvanica, amplasată 

între Mediaș și Richiș, a 

fost serios avariată de 

vandali. Piatra de andez-

it, cu o greutate de 230 

kg, a fost repusă pe 

poziție de un grup de 

drumeți inimoși.   Pagina 3

Filantropie şi voluntariat în pandemie

În 2006, câţiva oameni cu sufl et mare de la biserica „Bu-

na Vestire“ din Sibiu, cunoscută şi ca „Biserica din Groa-

pă“, înfi inţau o asociaţie fi lantropică pentru a veni în spri-

jinul nevoiaşilor, ACORD, care oferă hrană, îmbrăcăminte, 

bani şi ajutoare celor afl aţi în nevoie. Sub deviza „Nimic 

fără Dumnezeu“, ACORD a venit în ajutorul a sute de ne-

voiaşi, în cei aproape 15 ani de activitate. De la începutul 

pandemiei de COVID-19 şi până în prezent, au primit aju-

tor din partea asociaţiei vârstnici, dar şi alte categorii de 

persoane vulnerabile.   
Pagina 4

Romgaz pregătește specialiștii de mâine

Parteneriatul încheiat de SNGN Romgaz cu Liceul Tehno-

logic Iernut le aduce benefi cii valoroase elevilor.  Paginile 6-7

Scanează codul QR 
cu smartphone-ul 

sau tableta pentru a citi 
cele mai noi știri din 

Sibiu!
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Unităţile de învăţământ au primit 
modelul fişei de înscriere a elevilor la 
liceu, pentru anul şcolar 2020-2021. 
Primele probe de admitere vor fi cele 
de aptitudini.

Comisia naţională de admitere a transmis 
tuturor şcolilor modelul fi şei de înscriere în 
clasa a IX-a din anul şcolar 2020-2021, potri-
vit edupedu.ro.

Potrivit calendarului ofi cial, admiterea la li-
ceu începe în 19 mai cu eliberarea de către 
şcoli a anexelor fi şelor de înscriere pentru ele-
vii sau absolvenţii care doresc să participe la 
probe de aptitudini.

Reamintim că ministerul a modifi cat numă-
rul maxim de elevi într-o clasă.
învăţământ liceal cu frecvenţă zi, fi liera 

tehnologică şi învăţământ profesional, inclu-
siv dual – 24 de elevi;
 învăţământ liceal cu frecvenţă zi fi liera 

teoretică – 26 de elevi;
 învăţământ liceal cu frecvenţă zi fi liera 

vocaţională, profi l sportiv, teologic, pedago-
gic, precum şi la învăţământul liceal de artă – 
24 de elevi;
 învăţământ liceal cu frecvenţă seral şi 

frecvenţă redusă – 28 de elevi
 învăţământ liceal cu frecvenţă seral, fi -

liera tehnologică, ciclul superior – 28 de elevi;
învăţământul postliceal – 28 de elevi
S-a mai modifi cat şi numărul minim pentru 

clasele organizate cu predare în limba mater-
nă, pentru minorităţi, de la minimum 5 elevi, 
la minimum 3.

CALENDAR admitere la liceu 2021

Probele de aptitudini
24-25 mai 2021 Înscrierea pentru probele 

de aptitudini
26-28 mai 2021 Desfăşurarea probelor de 

aptitudini

31 mai 2021 Rezultatele de la probele de ap-
titudini / Depunerea contestaţiilor

4 iunie 2021 Rezultatele fi nale de la probe-
le de aptitudini

Probele de verifi care a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă

24-25 mai 2021 Înscrierea candidaţilor la 
probele de verifi care a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă

26-28 mai 2021 Desfăşurarea probelor de verifi ca-
re a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

31 mai 2021 Rezultatele de la probele de ve-
rifi care a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă / Depunerea contestaţiilor

4 iunie 2021 Rezultatele fi nale

Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate 
candidaţilor cu CES în liceele de masă

8 februarie 2021 Obţinerea certifi catului de 
orientare şcolară şi profesională emis de Cen-
tru Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Re-
surse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CM-
BRAE), care atestă existenţa unei cerinţe edu-
caţionale speciale a elevului

8 februarie 2021 Depunerea şi înregistrarea 
de către părinte/reprezentant legal la şcoala 
de provenienţă a certifi catului de orientare şco-
lară şi profesională emis de CJRAE/CMBRAE, 
în vederea înscrierii

10 mai 2021 Afi şarea locurilor distinct alo-
cate în unităţile de învăţământ de masă pen-
tru candidaţii elevi cu CES (1-2 locuri/fi ecare 
clasă/grupă pentru fi ecare fi lieră/profi l/speci-
alizare/domeniu de pregătire/califi care).

12 aprilie – 18 iunie 2021 Şedinţe de infor-
mare şi instruire cu părinţii şi elevii, organi-
zate de profesorii diriginţi, privind admiterea 
pe locurile distinct alocate

8-9 iulie Completarea opţiunilor în fi şele de 
înscriere

12 iulie Repartizarea candidaţilor pe locu-
rile distinct alocate candidaţilor cu CES şi co-
municarea rezultatelor candidaţilor

Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct 
alocate candidaţilor cu CES se face computeri-
zat într-o sesiune distinctă, în ordinea descres-
cătoare a mediei de admitere şi pe baza opţi-
unilor completate în fi şa de înscriere

Prima etapă de repartizare computerizată şi 
admitere la liceu

7 iulie 2021 Anunţarea ierarhiei la nivel ju-
deţean şi la nivelul Bucureştiului a absolven-
ţilor clasei a VIII-a

8-14 iulie 2021 Absolvenţii clasei a VIII-a 
completează opţiunile în fi şele de înscriere, 
împreună cu părinţii şi asistaţi de diriginţi

16 iulie 2021 Repartizarea computerizată la 
liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a. Comuni-
carea rezultatelor. Afi şarea în şcolile gimnazi-
ale a listei cu locurile neocupate în liceele de 
stat din judeţ

17-20 iulie 2021 Depunerea dosarelor de în-
scriere la şcolile la care au fost repartizați

Cum se calculează media de admitere folosită la 
admiterea la liceu 2021

Media de admitere pe baza căreia se reali-
zează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se cal-
culează ca medie ponderată între Media Ge-
nerală la Evaluarea Națională (care are o pon-
dere de 80%) și Media Generală de absolvire 
a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%).

Etapa I

7- 11 iunie:  Înscrierea la evaluarea naţională
22 Iunie: Limba și literatura română – proba scrisă
24 iunie: Matematică – proba scrisă
25 iunie: Limba și literatura maternă -proba scrisă
29 iunie: (până la ora 14.00) Afi șarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
29 iunie: (ora 16,00-ora 19,00) - 30 iunie 2021 (ora 8,00-ora 12,00) – 
Depunerea contestaţiilor
30 lunie - 4 iulie – Soluţionarea contestaţiilor
4 iulie 2021 – Afi șarea rezultatelor fi nale

Etapa specială

28 iunie-2 iulie: înscrierea la etapa specială a evaluării naţionale (se pot înscrie 
numai candidaţii care, conform certifi catului medical prezentat, nu s-au putut în-
scrie în perioada 7-11 iunie 2021)
5 iulie: Limba și literatura română -proba scrisă
6 iulie: Matematică - probă scrisă
7 iulie: Limba și literatura maternă -proba scrisă
9 iulie: Afi șarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (ora 12,00)
9 iulie: Depunerea contestațiilor (orele 14,00 - 20,00)
10-11 iulie: Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie: Afi șarea rezultatelor fi nale (după ora 12,00)

CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a 

în anul şcolar 2021-2022

Calendarul admiterii în învățământul 
liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022
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Proiectarea reţelei şcolare şi a numărului de locuri alocat 

pentru învăţământul liceal tehnologic, învăţământul profesi-

onal şi dual de către inspectoratul şcolar are în vedere o se-

rie de criterii cu privire la numărul elevilor de 8 clase, reţea-

ua de învăţământ actuală, tipul localităţii: urban/rural, struc-

tura principalelor categorii socio-profesionale, solictările ope-

ratorilor economici pentru diferitele califi cări, baza materia-

lă de care dispun unităţile de învăţământ.

Unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din judeţul Si-

biu au încheiat parteneriate şi contracte pentru practică cu 

operatorii economici din domeniu, iar elevii care nu doresc 

să-şi continue studiile au reale şanse de angajare.

Care sunt principalele solicitări venite din partea pieţei 
de muncă?

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Pentru anul şcolar 

2021-2022, 83 de operatori economici au solicitat 574 de locuri 

( 20,5 clase) pentru învăţământul profesional, pe 8 domenii de 

pregătire, cu 14 califi cări de nivel 3. Cele mai multe solicitări 

au venit din domeniul Mecanic: 196 de locuri, califi carea cea 

mai solicitată a fost cea de: Mecanic auto, 140 de locuri.

Pentru învăţământul dual 13 operatori economici au solici-

tat 194 de locuri (7,5 clase), pentru 5 domenii de pregătire (Co-

merţ, Electromecanică, Electronică-automatizări, Industrie tex-

tilă şi pielărie şi Mecanică). Cele mai multe solictări au fost 

pentru califi carea profesională de: Operator la maşini cu co-

mandă numerică (89 de locuri) din domeniul: Mecanică.

Există noutăţi sau modifi cări legate de procedura de ad-
mitere la liceu în 2021? Au fost corect informaţi elevii a-
supra tuturor procedurilor de admitere?

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Pentru acest an şco-

lar nu există modifi cări/noutăţi în procedura de admitere la 

liceu, activităţile ce se vor derula fi ind similare cu cele de 

anul trecut, an pandemic în care au avut deja loc schimbări 

faţă de admiterea tradiţională.

Aş menţiona aici câteva dintre acestea:

¤ În procesul de admitere în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2021-2022, şedinţele/acţiunile de instruire 

cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admi-

tere şi a planului de şcolarizare, precum şi cele pentru com-

pletarea opţiunilor în fi şele de înscriere de către absolvenţii 

clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora pot fi  realizate în 

unitatea de învăţământ şi prin mijloace electronice de comu-

nicare (telefon, e-mail, videoconferinţă online etc.).

¤ Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul şcolar 2021-2022, repartizarea compute-

rizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de 

stat se face în două etape.

¤ La repartizarea computerizată din primele două etape de ad-

mitere participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională.

¤ Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, 

respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţă-

mânt de masă pentru candidaţii cu CES se face computeri-

zat, într-o sesiune distinctă, desfăşurată înaintea fi ecărei eta-

pe de repartizare computerizată, conform Calendarului admi-

terii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

¤ Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă şi din 

seriile anterioare, internaţi în spital sau afl aţi în izolare, în 

contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 

şi care din această cauză nu pot depune documentele nece-

sare înscrierii şi participării la etapele de admitere prevăzute 

în Calendarul admiterii pentru învăţământul liceal de stat pen-

tru anul şcolar 2021-2022, precum şi dosarul de înscriere la 

unitatea de învăţământ liceal la care au fost admişi/reparti-

zaţi computerizat, transmiterea şi completarea documentelor 

se fac prin mijloace electronice. În această situaţie, părinte-

le/reprezentantul legal transmite unităţii de învăţământ şi o 

declaraţie-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 

7, cu privire la veridicitatea informaţiilor introduse în fi şa de 

înscriere şi în celelalte documente transmise.

¤ Pentru realizarea unei planifi cări privind accesul persoane-

lor în unitatea de învăţământ, în scopul depunerii dosarului de 

înscriere, după repartizare, părintele/reprezentantul legal trebuie 

să îşi exprime intenţia de depunere a dosarului, prin telefon sau 

e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.

¤ Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, 

cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente 

scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace elec-

tronice sau prin poştă, candidaţii/părinţii/reprezentanţii 

legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fi-

zic, în original sau în copie certificată în conformitate cu 

originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în 

învăţământul liceal, în termen de maximum două săptă-

mâni de la începerea cursurilor.

Referitor la informarea elevilor privind procedurile de ad-

mitere, suntem în măsură să vă comunicăm următoarele:

Activităţile de informare au loc în conformitate cu pre-

vederile din calendar – anexa 1 din OME nr. 5457/2020, 

formă consolidată. Până la această dată, au avut loc şedin-

ţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind ad-

miterea pe locurile speciale pentru rromi. Urmează, con-

form calendarului admiterii, şedinţe/acţiuni de instruire cu 

părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admi-

tere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de 

învăţământ sau prin mijloace electronice de comunicare 

(17 mai – 11 iunie 2021).

Viorica Maier, 
reporter Mesagerul de Sibiu

Ordinul nr. 3744/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei 
şi cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru 
absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021
¤ Având în vedere:
 prevederile art. 74 alin. (5), art. 94 alin. (2) 
lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modifi cările și 
completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea efecte-
lor pandemiei de COVID-19, cu modifi cările și 
completările ulterioare;
 prevederile Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului și sportului nr. 
3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri 
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, 
cu modifi cările ulterioare;
 Referatul de aprobare nr. 2.128 din 
9.04.2021 al proiectului de ordin pentru modi-
fi carea și completarea Ordinului ministrului 
educaţiei și cercetării nr. 5.455/2020 privind 
organizarea și desfășurarea evaluării naţionale 
pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul școlar 
2020-2021,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din 
Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind or-
ganizarea și funcţionarea Ministerului Educaţiei,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Art. I. -
Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 
5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea 
evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a 
VIII-a în anul școlar 2020-2021, publicat în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 833 
din 10 septembrie 2020, cu modifi cările ulteri-
oare, se modifi că și se completează după cum 
urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifi că şi va 
avea următorul cuprins:
„(2) Pentru elevii cu tulburări de învăţare, adap-
tarea procedurilor de examinare respectă preve-
derile art. 27 din Metodologia pentru asigurarea 
suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţa-
re, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 3.124/2017, şi Procedura cu privire 
la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor 

pentru elevii cu defi cienţe de vedere, defi cienţe 
de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin 
examenele naţionale: evaluarea naţională pen-
tru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţio-
nal de bacalaureat – sesiunea 2021.“
2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc 
două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu urmă-
torul cuprins:
„(3) Absolvenţii învăţământului gimnazial care, în 
contextul măsurilor stabilite privind combaterea 
răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/
carantină/au prezentat valori ale temperaturii pes-
te limitele admise în ziua desfășurării probelor sau 
care, din alte motive justifi cate cu certifi cat medi-
cal, nu au putut fi naliza/participa la probele evalu-
ării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot 
susţine probele examenului în etapa specială, con-
form Calendarului de desfășurare a evaluării naţio-
nale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul școlar 
2020-2021, prevăzut în anexa la prezentul ordin.
(4) Candidaţilor din categoriile enumerate la 
alin. (3) care au participat la una sau mai multe 
dintre probele de examen, dar care nu au putut 
fi naliza examenul li se recunosc probele desfășu-
rate în perioada 22-25 iunie 2021.”
„3. La articolul 6, după alineatul (10) se introdu-
ce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul 
cuprins:
(10) Supravegherea probelor scrise este asigura-
tă, pentru fi ecare sală de examen, de minimum 

un asistent, cadru didactic de altă specialitate de-
cât cea corespunzătoare disciplinei la care se sus-
ţine proba.“
4. La articolul 11, alineatul (1) se modifi că și va 
avea următorul cuprins:

Art. 11. -
„(1) Candidaţii care depun, respectiv trans-
mit prin mijloace electronice, după caz, con-
testaţii completează şi semnează o declara-
ţie-tip în care se menţionează faptul că au lu-
at cunoştinţă că nota acordată ca urmare a 
soluţionării contestaţiei poate modifica, du-
pă caz, nota iniţială, prin creştere sau des-
creştere. În cazul candidatului minor, decla-
raţia-tip este semnată şi de către părinţii/re-
prezentanţii legali ai acestuia."
5. Anexa se modifi că și se înlocuiește cu anexa 
la prezentul ordin.

Art. II. -
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, 
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în 
Educaţie, Direcţia generală minorităţi și relaţia 
cu Parlamentul – Direcţia minorităţi, inspectora-
tele școlare judeţene/al municipiului București și 
unităţile de învăţământ preuniversitar duc la în-
deplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I.

Continuarea interviului din pagina 1
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REGULI DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC

- Triajul epidemiologic se efectuează de 
către cadrul medical la intrarea în Centrul de 
Examen prin:

- Măsurarea temperaturii cu termometrul 
noncontact; dacă temperatura corporală depăşeşte 
37,3 grade Celsius se repetă măsurarea 
temperaturii de trei ori succesiv, la un interval 
de timp de 2-5 minute.

- Cadrele medicale care constată că un elev este 
în situaţia de a nu fi  primit în examen informează 
comisia din Centrul de Examen şi consemnează în 
procesul verbal conform anexei din procedura 
comună 9412/3798/11 iunie 2020 ; procesul verbal 
rămâne la dosarul comisiei.

- Dacă un elev este în situaţia de a nu fi  primit 
la examen, comisia din Centrul de Examen 
înştiinţează părinţii/ reprezentanţii legali ai acestuia 
cu privire la acest aspect şi cu privire la posibilitatea 
de a susţine examenul în etapa specială.

REGULI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

- În sălile de examen stabilirea locurilor se 
realizează astfel încât să existe o distanţă de 2 metri 
între candidaţi, pe rânduri şi între rânduri.

- În unităţile de învăţământ special, în sălile de 
examen, nu se va depăşi numărul de 10 persoane.

- Dacă un elev anunţă şcoala că este în situaţia de a 
fi  în izolare/ carantină/ spital ca urmare a unei suspiciuni 
de infectare cu SARS- CoV-2 sau diagnosticare cu 
COVID-19 şi nu poate susţine examenul în prima etapă, 
atunci circuitul informaţiei este următorul: 

Şcoală – Comisia municipală – DSP (pentru 
spitalizaţi)/ Administraţia publică locală (pentru 
izolaţi sau carantinaţi ) care confi rmă – Comisia 
municipală – Şcoală Elevul cu alte afecţiuni poate 
susţine examenul în sesiunea specială dacă are 
document medical de la medicul de familie sau 
medicul specialist cu menţiunea „starea de sănătate 
permite încadrarea în etapa specială de examen.

Corigenţele se dau în acest an între 5 şi 20 iulie
Corigenţele se dau în acest an în perioada 5-20 iulie, 

potrivit unui document trimis de Ministerul Educaţiei şco-

lilor, consultat de Edupedu.ro. 

„Pentru anul şcolar 2020-2021, perioada de desfăşura-

re a examenelor de corigenţă, stabilite în baza art. 128 

din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a u-

nităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordi-

nul MEN nr. 5447/2020 cu modifi cările şi completările 

ulterioare, este 5-20 iulie 2021 pentru toate clasele din în-

văţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, inclu-

siv pentru stagiile de pregătire practică”, potrivit docu-

mentului menţionat. 

Potrivit indicaţiilor ministerului, “elevii din clasa 

a VIII-a, care au susţinut şi promovat examenul de 

corigenţă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, 

pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admite-

re în învăţământul liceal, conform calendarului apro-

bat prin Ordinul MEC nr. 5457/2020 cu modificările 

şi completările ulterioare, în perioada 9 – 13 august 

2021, în care pot fi repartizaţi şi absolvenţii clasei a 

VIII a care nu au susţinut Evaluarea Naţională, re-

spectiv în etapa a doua de admitere în învăţământul 

profesional şi învăţământul profesional dual, conform 

calendarului aprobat prin Ordinul MEC nr. 5449/2020 

cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 

6-9 august 2021.

Elevii corigenţi care nu s-au prezentat la sesiunea de 

corigenţe din perioada 5-20 iulie 2021 sau nu au promo-

vat examenul de corigenţă, vor fi  declaraţi repetenţi.

Două sesiuni la bacalaureat şi evaluarea naţională. 
Examenele se susţin cu prezenţă fizică!

Examenele naţionale se vor susţine 
la datele planifi cate, cu prezenţă fi zi-
că, oricare va fi  situaţia, a declarat mi-
nistrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

El a precizat că vor fi organizate do-

uă sesiuni atât la evaluarea naţională, 

cât şi la bacalaureat.

„Pe 22 iunie începe evaluarea naţi-

onală. Este vorba de sesiunea norma-

lă pentru evaluarea naţională, pentru 

că, din dorinţa de a da şansa şi acelor 

elevi care ar putea fi în imposibilitatea 

de a se prezenta la examen, vom orga-

niza o a doua sesiune a evaluării naţi-

onale, în datele de 5, 6 şi 7 iulie, la do-

uă săptămâni după sesiunea normală. 

Cei care nu se vor putea prezenta la 

prima sesiune a bacalaureatului, pe 28 

iunie, au a doua şansă pe 16, 17, 18 

august. Examenele se vor susţine la da-

tele planificate, cu prezenţă fizică, ori-

care va fi situaţia. Suntem îndreptăţiţi 

să sperăm că nu vom avea probleme 

de carantinare pe parcursul examene-

lor naţionale. Asta înseamnă că toţi ele-

vii de clasa a VIII-a şi clasa a XII-a se 

vor putea prezenta pentru a susţine 

examenele naţionale cu prezenţă fizi-

că”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la An-

tena 3.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, 

a precizat că excepţie vor face elevii ca-

re sunt infectaţi cu noul coronavirus şi 

nu pot participa la aceste examene.

Paşi mai puţini, eficienţă mai mare în alegerea şcolii!

Cum îţi alegi şcoala?
Ce trebuie să ştii pentru o bună alegere a şcolii?

Momentul este important!
El trebuie pregătit!

Urmează sugestiile noastre!

PASUL 1

Răspunde la 3 întrebări:
Care sunt dorinţele, aspiraţiile tale?

Care sunt priceperile, aptitudinile tale?
Care sunt cerinţele profi lului, domeniului de pregătire, specializării?

Informează-te cu privire la:
Şcoli, profi luri, meserii;

Condiţii de admitere, absolvire, certifi cate obţinute;
Domenii înruditeşi posibilităţi de reorientare!

PASUL 2

Enumeră preferinţele şi opţiunile tale.
Cântăreşte argumentele pro şi contra ale fi ecărei alegeri.

Evaluează consecinţele, atât cele pozitive, cât şi cele negative pentru fi ecare alegere.

PASUL 3

Reţine toate opţiunile care ţi se potrivesc.
Scrie aceste opţiuni pe o foaie de hârtie.

Aranjează opţiunile în ordinea importanţei pentru tine.
Pe primul loc treci şcoala cu profi lul, specializarea care ţi se potriveşte cel mai mult. Pe 

ultimul loc treci ceea ce ţi se potriveşte cel mai puţin.

PASUL 4

Acţionează şi fi nalizează decizia ta!
Completează cu foarte mare atenţie Fişa de înscrierespecifi că formei de învăţământ aleasă: 

liceu, învăţământ profesional sau învăţământ dual nivel 3 de califi care.
Pentru învăţământul liceal:

ai foarte mare grijă să treci corect codurile corespunzătoare şcolilor, profi lului, speciali-
zării pentru care optezi.

ai grijă să treci un număr sufi cient de mare de opţiuni.
Nu uita! Dacă optezi pentru învăţământul profesional şi/sau învăţământul dual nivel 3 de 

califi care, atunci înregistrează fi şa de înscriere la unitatea de învăţământpreferată.

SUCCES !

„În perioada 31 mai – 1 iunie 

va fi un maraton de vaccinare dedi-

cat adolescenţilor între 16 şi 18 ani, 

în toate centrele de vaccinare organi-

zate la nivel naţional, în centrele 

fixe, dar şi în alte evenimente 

de tip ‚maraton de vaccinare’ care se 

organizează în complementaritatea 

centrelor deja funcţionale”, a anun-

ţat medicul Valeriu Gheorghiţă, 

coordonatorul campaniei 

naţionale de vaccinare.

„Ce înseamnă acest lucru? Tinerii, 

adolescenţii între 16 şi 18 ani, înso-

ţiţi de părinţi sau de tutorele legal se 

vor prezenta pe tot parcursul progra-

mului de lucru, şi nu doar după ora 

14:00, în centrele de vaccinare şi vor 

beneficia de acest proces”, a preci-

zat Gheorghiţă.

Coordonatorul campaniei naţiona-

le de vaccinare a declarat că „vor fi 

la nivelul fiecărui judeţ unul sau mai 

multe centre, în funcţie de resursa u-

mană, care vor avea activitate timp 

de 24 de ore şi care vor permite vac-

cinarea şi după ora 20.00. Centrele 

vor fi aprovizionate cu un număr su-

ficient de doze, astfel încât să asigu-

răm vaccinarea tuturor celor care se 

adresează şi în felul acesta vrem să 

marcăm această zi internaţională a 

copiilor cu un gest care arată intere-

sul pentru ei.”

„Marcăm acest moment printr-o 

prioritizare pe tot programul de lu-

cru, sau chiar pe un program extins 

în anumite centre, a tinerilor care 

sunt dornici să-şi reia activităţile, să 

participe la diverse evenimente şi 

pentru care vaccinarea reprezintă o 

soluţie, sunt mulţi tineri care îşi do-

resc să se vaccineze, sunt solidari. 

Pentru această grupă de vârstă este 

importantă mobilizarea lor şi cred că 

vor avea chiar un efect pozitiv asu-

pra celor din familie, a părinţilor, a 

bunicilor, care vor vedea puterea 

exemplului şi responsabilitatea per-

soanelor tinere.”

Maraton de vaccinare dedicat adolescenţilor, 
organizat în toată ţara de ziua copilului
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•

gazelor – 24 de locuri, cod 531

•

• – 24 de locuri, cod 579 

             
            profesional  
             Calificare    
                   NIVEL 3 

–
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-
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• Specializarea 

TEHNICIAN ÎN 
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locuri
Calificare nivel 4 

• Cod 102

   
• Profil Resurse
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TEHNICIAN ECOLOG 

– 24 de locuri
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