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Dragi absolvenţi, distinşi profesori şi părinţi,
„Ne găsim, iată, la ﬁnalul unui drum care oferă tinerilor
absolvenți ai clasei a VIII-a oportunități generoase, spre un viitor 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 gândurile mele bune, de încredere în valoarea acestei generații, de succes pe mai departe și îmi exprim convingerea că vor obține rezultate deosebite la Evaluarea Națională VIII – 2021, care urmează. Așadar, în anul școlar 2021-2022, foștii elevi ai claselor a VIII-a sunt așteptați să descopere colegiile și liceele sibiene, unde științele și disciplinele umaniste se armonizează și unde noi profesori 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

Oportunități pentru absolvenții clasei a VIII-a
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din judeţul Sibiu prezente în Ghidul Liceelor 2021
COLEGIUL AGRICOL „DANIIL POPOVICI BARCIANU” SIBIU
PAGINA 9
COLEGIUL ECONOMIC „GEORGE BARIŢIU” SIBIU
PAGINA 4
COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU
PAGINA 5
COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU
PAGINA 5
COLEGIUL NAŢIONAL „SAMUEL VON BRUKENTHAL” SIBIU
PAGINA 5
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” SIBIU
PAGINA 14
COLEGIUL „ȘCOALA NAŢIONALĂ DE GAZ”
PAGINA 20
COLEGIUL TEHNIC „AUGUST TREBONIU LAURIAN” AGNITA
PAGINA 8
COLEGIUL TEHNIC „CIBINIUM” SIBIU
PAGINA 7
COLEGIUL TEHNIC „MEDIENSIS” MEDIAȘ
PAGINA 3
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU
PAGINA 2
LICEUL „TIMOTEI CIPARIU” DUMBRĂVENI
PAGINA 12
LICEUL DE ARTĂ SIBIU
PAGINA 14
LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU” SIBIU
PAGINA 2
LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” SIBIU
PAGINA 9
LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU” MIERCUREA SIBIULUI
PAGINA 14
LICEUL TEHNOLOGIC „INDEPENDENŢA” SIBIU
PAGINA 6
LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN LUPAȘ” SĂLIȘTE
PAGINA 8
LICEUL TEHNOLOGIC „JOHANNES LEBEL” TĂLMACIU
PAGINA 12
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU” COPȘA MICĂ
PAGINA 13
LICEUL TEHNOLOGIC „STĂNESCU VALERIAN” TÎRNAVA
PAGINA 13
LICEUL TEHNOLOGIC AUTOMECANICA MEDIAȘ
PAGINA 11
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII ȘI ARHITECTURĂ „CAROL I” SIBIU PAGINA 10
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM” SIBIU PAGINA 3
LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI
PAGINA 12
LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER” MEDIAȘ
PAGINA 3
LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” SIBIU
PAGINA 4
LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” AVRIG
PAGINA 8
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” SIBIU
PAGINA 5
LICEUL TEORETIC „STEPHAN LUDWIG ROTH” MEDIAȘ
PAGINA 20
LICEUL TEORETIC CONSTANTIN NOICA SIBIU
PAGINA 4
ȘCOALA DE CARTE ȘI MESERII
PAGINA 10
ȘCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ”
PAGINA 7
ȘCOALA POSTLICEALĂ AUXILA MEDIAȘ
PAGINA 12
ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG DIN SIBIU
PAGINA 11
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT
PAGINA 4
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ HYGEIA
PAGINA 15
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
PAGINA 16
MODEL FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ADMITERE ÎN CLASA a IX-a PAGINA 17
PAGINA 17

Doamna inspector, ce variante de continuare a studiilor le oferă în momentul de faţă sistemul educaţional de stat? Câte locuri, clase, proﬁluri au la dispoziţie?
Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Pot
continua studiile la nivelul liceal, la învăţământ profesional (inclusiv pentru cei din învăţământul special) şi la învăţământul profesional dual.
Proﬁlurile la care pot continua sunt cel real, tehnic şi vocaţional (pentru clasele de liceu), iar pentru învăţământul profesional şi
profesional dual specializările de bază sunt
cele din domeniul mecanicii, industriei textile, alimentare şi hoteliere.
 Învăţământul liceal – 91 de clase cu
2.238 de locuri
Învăţământul profesional – 20,5 de clase cu 574 de locuri
Învăţământ profesional special – 7 clase cu 77 de locuri
 Învăţământ profesional dual – 7,5 clase cu 194 de locuri
Există noutăţi legate de aria curriculară,
şcoala duală, licee sau secţii de studiu noi?
Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Noutăţile, în primul rând, sunt legate de reducerea numărului de elevi în clasă, la ﬁliera teoretică ﬁind 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
ﬁecare specializare pentru elevii de etnie romă şi 1 loc pentru cei cu CES. De asemenea,
tot 24 de elevi sunt şi în clasele de învăţământ
profesional, şi aici ﬁind alocate câte 1 loc pentru elevii de etnie romă şi pentru cei cu CES.
Specializări noi apar la Colegiul Tehnic
Energetic Sibiu (technician energetician), Liceul Tehnologic ”Independenţa” Sibiu (tehnician operator procesare text/imagine), Colegiul Tehnic ”August Treboniu Laurian” Agnita (tehnician în activităţi de comerţ şi ﬁlologie) şi la Liceul Tehnologic Cisnădie (vocaţional sportiv, handbal şi fotbal). Sunt şi specializări care nu au mai fost ofertate pentru
viitorul an şcolar, cum ar ﬁ vocaţional instructor teatru (Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu”
Sibiu), ştiinţele naturii (Liceul Teoretic ”Stephan
Ludwig Roth” Mediaş), ştiinţele naturii – intensiv engleză (Liceul Teoretic ”Axente Sever”
Mediaş) sau tehnician în gastronomie (Liceul Tehnologic ”Automecanica” Mediaş), datorită 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 judeţului Sibiu? Există şanse reale de integrare în muncă a absolvenţilor de liceu?
Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Parcursul formării profesionale al elevilor, la nivelul învăţământului profesional şi tehnic, din
judeţul Sibiu, nu este lăsat la voia întâmplării sau al inerţiei. Oferta educaţională este corelată cu cerinţele mediului economic, social
şi cultural în raport cu nevoile societăţii şi ale
beneﬁciarilor instruirii. Se are în vedere dezvoltarea durabilă şi integrată din punct de vedere social şi economic, la nivel local şi regional, precum şi dezvoltarea personală şi profesională a beneﬁciarilor de pregătire din perspectiva 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 Şcolar Judeţean Sibiu, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională (C.L.D.P.S.).
Fundamentarea planului de şcolarizare ţine
cont de obiectivele stabilite în Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic
(P.L.A.I.), pentru perioada 2019-2025, document
– cadru de planiﬁcare, acesta ﬁind elaborat în
strânsă legătură cu Planul Regional de Acţiune
(PRAI), luându-se în vedere criterii legislative, demograﬁce, geograﬁce, socio-economice, solicitările operatorilor economici precum şi larga consultare a partenerilor sociali, un rolul important
în stabilirea unui dialog social cu privire la formarea profesională revenindu-i C.L.D.P.S.-ului.
Toate cele 22 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din judeţul Sibiu, pe baza P.L.A.I.,
elaborează Planul de Acţiune al Şcolii (P.A.S), ţinând cont de speciﬁcul şi particularităţile locale.
C.L.D.P.S.-ul reuneşte toţi partenerii sociali –
reprezentanţi ai autorităţii publice, patronate, organizaţii sindicale şi organizaţii ale societăţii civile, rolul consultativ al acestuia se exercită prin acţiuni şi măsuri speciﬁce de avizare, formulare de
recomandări şi puncte de vedere, asistenţă şi colaborare în plan regional, judeţean şi local cu privire la învăţământul profesional şi tehnic. Obiectivul principal al C.L.D.P.S. este de a contribui,
prin dialog social şi prin antrenarea răspunderii
publice a celor implicaţi, la armonizarea politicilor, strategiilor şi acţiunilor concrete în domeniul
formării profesionale cu cerinţele complexe, generale sau speciﬁce ale mediului economic, social şi cultural, la nivel regional, judeţean şi local.

Continuarea în pagina 18
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PLAN DE ŞCOLARIZARE
An şcolar 2021 -2022
FILIERA TEHNOLOGICĂ
clasa a IX-a – Liceu zi
Candidaţi: absolvenţi ai clasei a VIII-a
Proﬁl: 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

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

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)

ÎMPREUNĂ CU PARTENERII SĂI
SC APIPROD SRL SIBIU

SC TEHNOLEMN SRL

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:
¤ Proﬁl:
Tehnic
¤ Domeniul pregătirii:
Fabricarea produselor din lemn
¤ Caliﬁcarea:
Tâmplar universal – 24 locuri – cod 613
¤ Beneﬁcii:
200 LEI LUNAR – BURSA DE STUDIU
susţinere din partea Statului Român,
 Transport;
 Alte beneﬁcii şi stimulente;
Accesul la cele mai noi tehnologii şi
echipamente de lucru;
 Prioritate la angajare.

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
Proﬁl: Uman
Specializarea: Ştiinţe sociale (28 locuri)

Vă aşteptăm să intraţi
în marea noastră
familie!
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LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER”
Oferta educațională pentru anul școlar 2021 – 2022
Filieră

Profil

Teore că

Real

Uman
Vocațională

Spor v

Specializarea
Matema că-informa că –
intensiv informa că

26

Ș ințe ale naturii

26

Filologie – intensiv limba engleză

26

Ș ințe sociale

26

Instructor spor v

24

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.
• 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

Nr. locuri

Laboratoare

Cabinete

• Chimie 1
• Limba română 1
• Fizică 1
• Limbi străine 1
• Biologie 1
• Geografie 1
• Informa că 3

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

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

/LFHXOQRVWUXRIHUă
Liceul
nostru oferă

nivel 4 – pentru FDOLILFăULOHSURIHVLRQDOHGHOLFHX
nivel 3 – SHQWUXFDOLILFăULOHSURIHVLRQDOHRIHULWHSULQvQYă܊ăPkQWXOSURIHVLRQDOGHVWDWGXDO
-- Certiﬁ
3RVLELOLWDWHDRE܊LQHULLSHUPLVXOXL
E.C.D.L
FXUHFXQRD܈WHUHLQWHUQD܊LRQDOă
cat de competenţe profesionale - Nivel 4 – pentru caliﬁcările profesionale de liceu;
- Nivel 3 – pentru caliﬁcările profesionale oferite prin învăţământul profesional de stat / dual;
- &HUWLILFDWHGHSDUWLFLSDUHODSURLHFWH܈LSDUWHQHULDWH1D܊LRQDOH܈L,QWHUQD܊LRQDOH
- Posibilitatea obţinerii permisului E.C.D.L cu recunoaştere internaţională;
Efectuarea
practicii lala agHQ܊LLHFRQRPLFL
DSUHFLD܊LvQFRPXQLWDWHDORFDOăSHSODQQD܊LRQDO܈LLQWHUQD܊LRQDO
-- Certiﬁ
cate de participare
proiecte şi parteneriate
Naţionale şi Internaţionale;
-- Efectuarea
practicii la agenţii economici apreciaţi în comunitatea locală, pe plan naţional şi internaţional;
%XUVHSURIHVLRQDOHRIHULWHGHVWDW܈LVDXGHFăWUHSDUWHQHULLGHSUDFWLFă
- Burse profesionale oferite de stat şi/sau de către partenerii de practică;
6XV܊LQHUHDDWHVWDWXOXLGHOLPEăHQJOH]ăSHQWUXDEVROYHQ܊LLFODVHLGHLQWHQVLYHQJOH]ă
-- Susţinerea
atestatului de limbă engleză/ germană pentru absolvenţii clasei de intensiv engleză/ germană;
-- Participarea
la diferite activităţi extraşcolare: concursuri,
târguri ale
ﬁrmelor de exerciţiu, excursii în ţară şi străinătate, campionate sportive;
ParticiparHDODGLIHULWHDFWLYLWă܊LH[WUD܈FRODUH:
concursuri,
WkUJXULDOHILUPHORUGHH[HUFL܊LXH[FXUVLLvQ܊DUă܈LVWUăLQăWDWHFDPSLRQDWHVSRUWLYH
-

Certificat de competeQ܊HSURIHVLRQDOH

Nr.
crt.

1

FILERA / PROFIL

7HKQRORJLFă- servicii

2

7HKQRORJLFă- servicii vQYă܊ăPkQWSURIHVLRQDO

3

7HKQRORJLFă- servicii - vQYă܊ăPkQW
SURIHVLRQDOGXDO VWDWDJHQ܊LHFRQRPLFL

Domeniul
SUHJăWLULLGH
ED]ă

6SHFLDOL]DUHD&DOLILFDUHDSURIHVLRQDOă

&RPHUĠ

7HKQLFLDQvQDFWLYLWăĠLGHFRPHUĠ – LQWHQVLYJHUPDQă

Limba
de
predare

3ODQ܈FRODUL]DUHFODVDD,;-a
Nr. clase

Nr. locuri

5RPkQă

1

24

7HKQLFLDQvQDFWLYLWăĠLHFRQRPLFH- LQWHQVLYHQJOH]ă

5RPkQă

1

24

Economic

Tehnician în activităĠLHFRQRPLFH

5RPkQă

2

48

7HKQLFLDQvQDGPLQLVWUD܊LH

5RPkQă

1

24

7XULVPúL
DOLPHQWDĠLH

Tehnician în turism

5RPkQă

1

24

Tehnician în gastronomie
%XFăWDU- 12 ORFXUL2VSăWDU FKHOQHU 
YkQ]ăWRUvQXQLWă܊LOHGHDOLPHQWD܊LH- 12 locuri

5RPkQă

1

24

5RPkQă

1

24

5RPkQă

1

26

7XULVPúL
DOLPHQWDĠLH
&RPHU܊

&RPHUFLDQWYkQ]ăWRU
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COLEGIUL NAŢIONAL

„SAMUEL VON BRUKENTHAL”
SIBIU, Piaţa Huet nr. 5

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

Oferta educaƜŝŽŶĂůĉ
Filiera /
Profil

Specializarea /
Domeniul de
pregatire

1.TEORETIC
a) REAL
Matematica /
Informatica
Stiintele naturii
Stiintele naturii
b) Uman Filologie
Filologie
2.VOCATIONAL
Sportiv Instructor sportiv

Limba de
predare

Nr.
Clase

Nr.
Locuri

Ultima medie
de admitere

rŽŵąŶĉ

1

26

9.13

rŽŵąŶĉ
gĞƌŵĂŶĉ
rŽŵąŶĉ
gĞƌŵĂŶĉ

1
1
1
1

26
26
26
26

9.07
8.76
8.95
8.52

rŽŵąŶĉ

1

24

9.45

Oferta educaţională 2021-2022

ĞƌƚŝĨŝĐĉƌŝŝŶƚĞƌŶĂƜŝŽŶĂůĞ
¾
¾
¾
¾

ŶŐůĞǌĉ͗Ăŵďƌŝdge ESOL
'ĞƌŵĂŶĉ͗ĂƐĞƵƚƐĐŚĞ^ƉƌĂĐŚĚŝƉůŽŵ;^Ϳ
&ƌĂŶĐĞǌĉ͗Diplôme d'Etudes en Langue Française ;>&Ϳ
hƚŝůŝǌĂƌĞĐĂůĐƵůĂƚŽƌ͗ European Computer ƌŝǀŝŶŐ>ŝĐĞŶƐĞ;>Ϳ

4

104

Germană

1

26

9,19

Matematică-Informatică
Germană
– intensiv informatică

1

26

9,59

Științe ale naturii

2

52

9,39

Teoretică – uman Filologie

Certificat cĐŽĂůĉƵƌŽƉĞĂŶĉ
WĞƌĨŽƌŵĂŶƜĞůĂŽůŝŵƉŝĂĚĞƕŝĐŽŶĐƵƌƐƵƌŝƕĐŽůĂƌĞ͕ƌĞǀŝƐƚĞĂůĞĞůĞǀŝůŽƌ
/ŵƉůŝĐĂƌĞŠŶƉƌŽŝĞĐƚĞŝŶƚĞƌŶĂƜŝŽŶĂůĞ
ƐŽĐŝĂƜŝĂ>ŝĐĞƵůƵŝ͞KŶŝƐŝĨŽƌ'ŚŝďƵ͟^ŝďŝƵ

Str. Gheorghe Lazăr Nr. 1-3
Sibiu 550165
Tel: (+40) 269 212 896
Fax: (+40) 269 215 352
cnglazar@gmail.com / www.cngl.eu

Plan de școlarizare 2021-2022
• Clasa a IX-a 6 clase, 156 de locuri, filieră teoretică, profil real
Specializări
clasa a IX-a

Specializarea

ÎNVĂŢÂMÂNT LICEAL DE ZI

KƉŽƌƚƵŶŝƚĉƜŝ
¾
¾
¾
¾

Filieră / profil

Plan clasa a
Ultima
IX-a
medie
de
Limba de
admitere în
predare
Nr.
Nr.
anul 2020
clase locuri

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

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

Teoretică – real

Germană
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Liceul Tehnologic
„Independența”
Sibiu
LICEUL TEHNOLOGIC „INDEPENDENȚA” SIBIU
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ȘCOALA POSTLICEALĂ
”HENRI COANDĂ”

OFERTA
EDUCAȚIONALĂ

Acreditată de Ministerul Educației
Naționale prin:

OMECS 5196/ 11.09.2015
Școala Postliceală
”Henri Coandă” Sibiu
Strada Dealului, nr. 4
(în clădirea Colegiului
Tehnic ”Cibinium”)

tel. 0745 032 731

De ce noi?








henricoandasibiu@yahoo.com
facebook

an școlar 202 — 202
i

i

Asistent medical generalist
(3 ani)
Asistent medical de farmacie
(3 ani)

Acte necesare pentru înscriere
a) Diplomă de bacalaureat sau certificat
de absolvire a liceului
b) Foaie matricolă liceu
c) Carte de identitate

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

d) Certificat de naștere

Posibilitatea angajării în Germania și Austria după absolvire
Posibilitatea servirii mesei de prînz, contra cost (10—12 lei)

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

e) Certificat de căsătorie (unde este
cazul)
f) Adeverință medicală cu mențiunea:
apt pentru înscriere la școala
posticeală
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PROIECTE EDUCAğOINALE
PARTENERIATE
Parteneriate ܈i proiecte
i Acreditarea Erasmus SHQWUX PRELOLWă܊L (UDVPXV vQ
GRPHQLXO Ä)RUPDUH SURIHVLRQDOă 9(7 ´ $FUHGLWDUH QXPăUXO
2020-1-RO01-KA120-VET-095209

ÎN9ĂЯĂ0Æ1735,0$5
CLASA 35(*Ă7,72$5(- 2 clase
Proiect PHARE TVET în valoare
de:
x 234000 euro pentru reabilitarea
FOăGLULL- 2005
x 173000 euro pentru construirea
DWHOLHUHORUúFRODUH- 2006
x 734000 euro pentru dotarea
DWHOLHUHORUúFRDOăúLD
laboratoarelor tehnologice - 2007
C.D.I. inaugurat în 2007, realizat din
IRQGXUL0(&76úLIRQGXULGHOD
bugetul
local
g

Ì19ĂЯĂ0Æ17/,&($/
Clasa a IX-a, zi

SUDFWLFăODQLYHOHXURSHDQSHQWUXFRQIHF܊LRQHUSURGXVHWH[WLOH܈L
tâmplar universal ” – grant 112585 EUR;

PROFIL UMAN
Specializare :
Filologie

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

),/,(5$7(+12/2*,&Ă- FODVă

i 2 proiecte LEONARDO DA VINCI Mobility 2012 -

PROFIL SERVICII
Domeniu&RPHU܊

ÌQYăĠăPkQWXOSURIHVLRQDOcu durata de 3 ani

Proiect strategic Erasmus+, KA2 - nr.2018-1ES01-KA201-051005 „ BIAS SCHOOL TV”
HXURSHDQă vQ $FWLYLWăĠL GH FRPHUĠ úL ,QWHUYHQĠLL WHKQLFH
componente hardware”
Germania – cu un grant acordat în valoare de 98254 EU

i LLP-LdV/IVT/2011/RO/195 ; LLP-LdV/IVT/2011/RO/196 i Proiect COMENIUS - City of Ely Comunity College, Anglia ILQDQĠDWFXHXURGH$JHQĠLD1DĠLRQDOă

i "United in diversity - Europe seen by children""
i Proiect MaST – Networking
i 3DUWHQHULDWúFRODUFXColegiul „Paasbergschool – Oosterbeek”,
Olanda

1 FODVă - GRPHQLXOLQGXVWULHWH[WLOăúLSLHOăULH ,

i Parteneriat cu Gymnazium „Friederich List” din Asperg,

Calificare: ConfecĠioner produse textile

i &ROHJLXO DFWLYHD]ă vQ SURLHFWXO GH

Germania
SDUWHQHULDW LQWHUQDĠLRQDO „KORFBALL
SHQWUX WRĠL HOHYLL´ LQLĠLDW GH ,6-6Lbiu
SDUWLFLSkQG OD &XSD 0RQGLDOă GH
.RUIEDOOMXQLRULGHVIăúXUDWăvQ2ODQGD

Succesul vine prin muncă
Noi te ajutăm
Tu decizi !

Liceul Tehnologic
„Ioan Lupaș“
Sălişte, str. I. Lupaş nr. 24

Oferta educaţională 2021 – 2022
- liceu, profil servicii, specializarea tehnician
în activităţi economice, clasele IX-XII
- învăţământ profesional de 3 ani,
clasa a IX - XI-a
Liceul Tehnologic "Ioan Lupas " Saliste
tel 0269 553327, fax 0269 553077
e-mail: grscsaliste@yahoo.com

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

i

Ì19ĂğĂ0Æ17352)(6,21$/

$EVROYHQĠLLvQYăĠăPkQWXOXLSURIHVLRQDOFDUH
ăPk
PkkQW
QWXOOXLL SUR
URIIH
IHVL
VLRQ
LRQDOO FDU
DUH
UH
promRYHD]ăH[DPHQXOGHFHUWLILFDUHDFDOLILFăULL
profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a
vQYăĠăPkQWXOXLOLFHDOOD]LVDXODVHUDO
i 3HQWUXFHLFDUHFRQWLQXăVWXGLLOHOLFHDOHvQFLFOXO
VXSHULRUDOOLFHXOXLILQDOLWDWHDFRQVWăvQREĠLQHUHD
atestatului profesional în specializarea LQIRUPDWLFă
úL FDOLILFDUHSURIHVLRQDOăQLYHO: tehnician
RSHUDWRUWHKQLFăGHFDOFXOWHKQLFLDQvQDFWLYLWăаL
GHFRPHUа, tehnician designer vestimentar,

europeQHSHQWUXYLLWRUSULQVWDJLLGHSUDFWLFăHXURSHQH´– grant
168.669 EUR

),/,(5$7(25(7,&Ă - FODVă

Calificare: Tehnician în activită܊i de comer܊

i

i Erasmus + nr. 2020-1-RO01-KA102-078278 – Ä&RPSHWHQ܊H

&RQFXUVXUL܈LDQLYHUVăUL
Dialoguri Vizuale
New Designers
Halloween Customs and Traditions
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Asigură-ți un loc de muncă! Asigură-ți un viitor! Studiază la noi!
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

Tehnician mecatronist

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

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

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

CLASA a IX-a
LICEU ZI DUAL
24 locuri
CLASA a IX-a
LICEU FRECVENȚĂ REDUSĂ
28 locuri

CLASA a XI-a
LICEU SERAL
28 locuri

Facem înscrieri
pentru anul I Postliceală, buget,
caliﬁcarea Tehnician Tehnolog Mecanic

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.
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ
2021-2022

STR. PEDAGOGILOR NR.7,
550132– SIBIU
TEL. 0269-223298
0731909320
FAX : 0269-220492
e-mail: grupcarol@gmail.com
site: www.grupcarol.ro

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

Clasa a IX-a zi - 4 ani
Învățământ profesional
special
Calificare: Zugrav,
ipsosar, vopsitor, tapetar
12 locuri

Clasa a XI-a
Liceu seral

Anul I– zi
şcoală postliceală
Specializare:
Tehnician devize și
măsuratori în
construcții
28 locuri

Specializare: Tehnician
desenator pentru
construcții și instalații
28 locuri

Creștem profesioniști
Tu ai nevoie de instruire, noi avem nevoie de colegi.

nală duală
io
s
e
f
o
r
p
e
r
a
Form
german
după model
Bursă de 400 de lei pe lună
în timpul lunilor de şcoală

Transportul decontat
pe durata stagiilor de practică
ic
că

Ma
să
ă de
de prânz
prân
ânz asigurată
assig
igu
urată
ă
Masă
pe durata
duratta st
stag
a iilo
or de practică
stagiilor

Certiﬁcat de competențe
recunoscut internațional pentru
caliﬁcarea comerciant-vânzător

Experienţă practică
într-o companie de renume
internaţional

Oportunitate de angajare
la ﬁnalizarea școlii

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

CLUJ-NAPOCA
Colegiul Economic
“Iulian Pop”

IAȘI
Liceul Tehnologic Economic
“Virgil Madgearu”

TIMIȘOARA
Colegiul Tehnic
“Emanuil Ungureanu”
SIBIU
Colegiul Economic
“George Barițiu”

Un proiect susținut de

BRAȘOV
Colegiul Național Economic
“Andrei Bârseanu”
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
FILIERĂ

PROFIL
Servicii

Tehnologică
Tehnic seral clasa XI

Teoretică

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

SPECIALIZARE
Tehnician în
turism - 24 locuri
Tehnician prelucrări
la cald
24 locuri
Științe sociale

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL caliﬁcare nivel 5
ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL/ PROFESIONAL caliﬁcare nivel 3
FILIERĂ

DOMENIUL
DE CALIFICARE

CALIFICAREA

ALIMENTAȚIE

Ospătar, chelner (vânzător) în
unități de alimentație
12 de locuri
Bucătar-12 locuri

Învățământ dual

TEHNOLOGICĂ

ELECTROMECANICĂ

TURISM

Electromecanic utilaje și
instalații industriale
12 locuri
Învățământ dual
Electromecanic utilaje și
instalații industriale
12 locuri
Lucrător hotelier - 12 locuri
Învățământ special

Şcoala Postliceală FEG din Sibiu
Are o îndelungată tradiţie în oraşul nostru , ﬁind
înﬁnţată 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 speciﬁce pentru ﬁecare 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 caliﬁce sau recaliﬁce 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.

Domeniul
de calificare

Calificarea

MECANICĂ

Tehnician proiectant
în construcția de mașini - 24 locuri

STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ IGHIȘUL NOU
ÎNVĂȚĂMÂNT
PREȘCOLAR

15LOCURI

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Grupa pregătitoare - 17 locuri

12
Iacobeni, nr. 67 A
judeţul Sibiu
Telefon:
0269513765

LICEUL
TEHNOLOGIC
IACOBENI

ADMITERE
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 2021-2022
• Durata studiilor 3 ani, cursuri de zi.
• Domeniul: COMERŢ
• Calificarea: 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 beneficiază de bursă profesională,
conform H.G. nr.1062/2012 (200 lei lunar ):
• Asigurarea transportului
• Învăţământul profesional se
finalizează cu examen de
certificare a calificării
profesionale, nivel 3;
• Absolvenţii învăţământului
profesional cu durata de 3 ani
care au promovat examenul de
certificare a calificării
profesionale pot continua
studiile în clasa a XI-a de liceu,
în condiţiile legii, sau se pot
angaja pe piaţa forţei de muncă;

LICEUL TEHNOLOGIC
"JOHANNES LEBEL"
7Ĉ/0$&,8

2)(57$û&2/,,
$1Ɇ&2/$5-
¾ )LOLHUĆ7(+12/2*,&ą
¾ Profil : SERVICII
¾ Domeniul:
T

1.

Liceu – FODVĆ

Specializare: Tehnician în
turism – practica se face în
ODERUDWRUüLvQXQLWĆĦLOH
partenere.
3DUWHQHULDWHFXDJHQʠLL
economici din domeniul
KRWHOLHUʞLGHDOLPHQWDʠLH
SXEOLFĆ

2. ÍQYĆʠĆPkQW
profesional
– FODVĆ
&DOLILFDUHDRVSĆWDU
FKHOQHU YkQ]ĆWRUvQXQLWĆʠLGH
DOLPHQWDʠLH
Practica VHIDFHvQODERUDWRUʞL
XQLWĆʠL SDUWHQHUH 6H DFRUGĆ
burse profesionale în valoare
de 200 RON.

Adresa:

Liceul „Johannes Lebel”, Str. M.
Eminescu nr. 30, Tel/fax 0269555352,
555700 7ĆOPDFLX– România, E-mail:
gtalmaciu@yahoo.com,
http://liceu.talmaciu.ro
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LICEU zi, clasa a IX-a
Proﬁl tehnic, 1 clasă
¤ Tehnician operator tehnică de calcul, 24 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL,
clasa a IX-a
Proﬁl tehnic, 1/2 clasă
¤ Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze,
13 locuri

Proﬁl servicii, 1/2 clasă
¤ Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist,
13 locuri

14

LICEUL
DE ARTĂ SIBIU
Str. Al. Odobescu, nr. 21

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
2021-2022
Specializări clasa a IX- a
Nr. clase Nr. locuri
Muzică
1
24
Arte plastice - arte decorative
1
24

Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu”
Miercurea Sibiului
Miercurea Sibiului, Str. Ilie Măcelariu, Nr. 793

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 ﬁliera tehnologică, proﬁl servicii,
domeniul pregătirii de bază comerţ, specializarea tehnician
în activităţi de comerţ
(cod opţiune la admitere 148).

Misiune economică austriacă la Consiliul Județean

Mai mulţi reprezentanţi ai unor companii austriece, însoţiţi de consilierul comercial al Ambasadei Austriei în România, Gerd Bommer, au fost prezenţi ieri,
19 mai, la Consiliul Judeţean Sibiu, unde
au avut posibilitatea să se informeze despre cele mai importante proiecte desfăşurate în prezent în judeţului Sibiu, precum
şi despre proiectele de viitor pe care administraţia judeţeană le are în pregătire.
Companiile austriece sunt interesate de

re la Mediaș
din municipiul
bile pentru vaccina
pe lista de așteptare
sunt aproaMii de locuri disponi administrate până în împotrivanu COVID-19,
persoană, în schimb
se mai află nicio

de vaccin au fost Sibiu. Aproximativ Mediaș
au fost
de locuri disponibile.
Peste 135.000 doze
până în prezent,
județul
timp ce pe 2.000debutul campaniei de vaccinare și
SARS-CoV-2 în
în primele 15
prima doză, în
prezent împotriva
De la
adversă post-vaccinalăcare 45 pentru
s-au vaccinat cu
municipiul
din
52 cazuri de reacție
doua doză. În
83.000 persoane
două raportate
serului imunizant, produs de Astradeja și cea de-a
de la administrarea
imunizate la cele
52.193 au făcut
vaccinul
ui, un minute
24 ore, au fost
(A.P.)
de Pﬁzer, șase pentrude Moderna.
Mediaș, în ultimeleVitrometan, respectiv Gura-Câmpul
vaccinul produs
datelor disponi- Zeneca și una pentru vaccinul produs
centre din cartierul
În prezent, conform
pentru vaccinarea
număr de 372 persoane.
națională de programare
bile pe platforma
6 - 12 mai 2021

cu
Ziarul care stö de vorbö

oamenii

DE MEDIAî

anul XXII • nr. 1082 •
8 pagini • 2,50 lei
Telefonul cititorului:

0723 194 985

0371/177.371
www.monitoruldemedias.ro

SPORT

Remize la indigo

oportunităţile de afaceri în judeţul Sibiu
în domeniile Smart City, Urban Technology, Smart Airports.
Din delegaţia austriacă au făcut parte
ofertanţi de sisteme pentru creşterea siguranţei circulaţiei traﬁcului rutier şi
pe calea ferată, dezvoltatori de proiecte din domeniul protecţiei mediului şi
al tehnologiei urbane, ofertanţi de soluţii de înaltă eﬁcienţă energetică pentru
transmiterea căldurii şi a agentului ter-

Ziarul care stö de vorbö cu oamenii

DE MEDIAî

fapte bune
Maraton de
volunFleşer, alături de

20 - 26 mai 2021

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

şi
Preotul Flaviu
Sfinţii Apostoli Petru
tari de la biserica
Transilvăneni
Pavel şi Sfinţii Mărturisitori
Mediaş, au organidin Cimitirul Ortodox de suflet cu ocazia
zat o serie de acţiuniPagina 2
sărbătorilor pascale.

Investiții de amploare

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 colaborări beneﬁce pentru proiectele judeţului Sibiu, având în vedere vastul
know-how şi proﬁlul companiilor prezente astăzi la Sibiu”, a declarat vicepreşedintele Vlad Vasiu.
(A.L.)

0723 194 985
0371/177.371
www.monitoruldemedias.ro

Medieșence pe podium
la

Operație în premieră

cu oamenii

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, coordonată de medicul Edvin Vaso, șeful Secției
Obstetrică-Ginecologie.
Pagina 8

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 programată cea de-a patra ediție a competiției de ciclism cross country Mediaș Bike Marathon,
ce se adresează atât cicliștilor amatori, cât
și celor profesioniști.
Pagina 3

a terminat la egalitate,
Gaz Metan Mediaş
cu FC Argeş şi Chindia
Teja
scor 1-1, partidele
formaţia lui Mihai
Târgovişte. Pentru
de pe teren propriu
urmează confruntarea
Pagina 3
cu Astra Giurgiu.

Ziarul care stö de vorbö

Spitalul Municipal Mediaș a găzduit încă o
operație în premieră, realizată cu ajutorul laparoscopului. O pacientă în vârstă de 18 ani,

Sănătatea la control

SPORT

Competiții de ciclism

naționale

Beatrice Hila
și Mara Moca
câștigat titlul
au pulung. Beatrice
de
Hila a reușit, totonaționale la dublu vicecampioa ne dată, să
urce pe treapta
feminin. Cele doa treia a pouă sportive de
diumului la simplu.
la CSM Mediaș
CSM Mediaș a
obținut această
au fost reprezentat
performanță la
Cam- și de Gabriela la această competiție
pionatul Național
Herciu, care
niori, competiție Individual de Ju- locul 5
la dublu feminin a obținut
care a avut loc
sfârșitul săptămânii
și dublu
la
trecute la Câm- mixt, respectiv Cristian Cîndea,
cul 5 la dublu masculin.
loPagina 2
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LOCAL

Primarii liberali,
încurajați de ministr
u

Edilul comunei Biertan,
Mircea Dragomir,
apreciat de ministrul
Raluca Turcan pentrueste
alizările sale în administrație.
re-

Primii în regiune

Pagina 5

Dialog în teren

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

LOCAL

Voluntariat în Cimitirul
Eroilor

LOCAL

Ambulanța în casă nouă

LOCAL

Recensământ agricol
Municipiul Mediaș
acesta la Săptămâna participă și anul
Națională a Voluntariatului.
Pagina 8

MONITORUL JUDEȚULUI

Sărbătorită la centenar

SiAgricultură Judeţeană– 31
Direcţia pentru
mai
în perioada 10
Gebiu anunţă că,
Recensământul
iulie, se va desfăşura
Pagina 4
neral Agricol.

Attila, a semnat zilele
și Administrației, Cseke
municipiul de pe
ii, Lucrărilor Publice
ă, de care va beneficia
Ministrul Dezvoltăr
mii de locuitori, Mediașul
de finanțare european
trecute două contractecele două proiecte de care vor beneficia
Târnava Mare. Pentrumilioane de lei. Pagina 2
primește aproape 39

Rămâi conectat
i tău!
la noutățile orașulu
Scanează codul QR
sau tableta
cu smartphone-ul
noi știri
pentru a citi cele mai
din Mediaș!

CIFRA SĂPTĂMÂNII

10.000

o istorie
Veteranii dederăzboi,
Ziua Veteranilor
Război a fost sărbătorimunită şi anul acesta în Macipiul de pe Târnava Unire. Primăria Mediaş, Asoşi
tatea Militară 01810 Răzde
ciaţia Veteranilor
un eveboi au organizat
niment special dedicat
celor patru veterani
în viacare mai sunt
3
ţă la Mediaş. Pagina

de un tânăr
lei este amenda primită

din Copșa Mică pentru

vie

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

Rămâi conectat
la noutățile orașului tău!
Scanează codul QR cu
smartphone-ul sau tableta
pentru a citi cele mai noi știri din
Mediaș!
CIFRA SĂPTĂMÂNII

că s-a sustras măsurii

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

14

Concurs de lectură
29 de persoane din Mediaș s-au înscris până în prezent la „Bătălia Cărților“ ediția 2021.
Concursul naţional de lectură este în plină
desfășurare pe trei categorii de vârstă: copii între 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 categorie până la sfârşitul lunii noiembrie şi să predea
fişele de lectură completate la Biblioteca Municipală „Stephan Ludwig Roth“. Ulterior, în luna
decembrie, va avea loc dezbaterea „Convinge-

Tel. 0269533327
E-mail: Imiercurea@yahoo.com

Informaţii puteţi găsi și pe site-ul şcolii:
http://www.liceulmiercureasibiului.ro/
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Scanează codul QR
cu smartphone-ul
sau tableta pentru a citi
cele mai noi ştiri
din Mediaş!

Municipiul Mediaș
este singurul din Regiunea
a Programului Operaționa
Centru care are patru
l Regional 2014-2020,
proiecte depuse spre
comunității, potrivit
privind dezvoltarea
finanțare pe Axa 9
locală plasată sub responsabil
Trei dintre ele sunt directorului general al Agenției pentru
deja contractate, iar
investiții semnificativ
al patrulea se află Dezvoltare Regională Centru, Simion itatea
Crețu.
perimetrului urban e pentru comunitatea din Mediaș, în în curs de aprobare. „În ultima perioadă
central sau în facilități
infrastructu
am anunțat
beneficia mii de oameni,
pentru zonele marginaliza ra de învățământ, în modernizar
ea
te. De rezultatele acestor
orașului, pentru investiții care vor ști că edilii au atras fonduri
proiecte vor
europene pentru transport,
sociale“, a subliniat
Crețu.
pentru modernizarea
Victorie în prelungiri
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Drum județea
Echipa de

n închis pentru reparați
i

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

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

Rămâi conectat
la noutățile orașului tău!

Date de contact:

Comunitatea din
Agârbiciu a sărbătorit-o
pe cea mai vârstnică
localnică.
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fotbal
a acumulat 29 de Gaz Metan Mediaș
Circulația rutieră
puncte și a urcat
de pe Drumul Județean
pe locul 3 în play-out.
cepând de astăzi
142 J Șeica Mare
și până la jumătatea
- Șeica Mică
Duminică, alb-negrii
re faptul
lunii
joacă în de- facerea că pe acest drum se vor realiza septembrie. Măsura se impune se închide înplasare cu UTA
având
lucrări ample, cu
zidului
Arad,
utilaje voluminoase, în vedecul săptămânii viitoareiar la mijlo- tranzitează DJ de sprijin, pe porțiunea afectată
pentru
la Mediaș, Politehnica vor întâlni, mul Național 142 J, precum și locuitorii din Șeicade calamități. Participanții la trafic re14 Șeica Mare - Copșa
care
Mică vor folosi ca
Iași, în ultima partidă oficială
rută ocolitoare Drudin acest sezon. 142 J Mică se realizează cu acordul Mică - Șeica Mică. Închiderea circulației
Județean Sibiu, iar
eliberat
rutiere pe DJ
măsurile de restricționarede Serviciul Rutier al Inspectoratulu
Pagina 2 liza lucrările
i de Poliție
a circulației se aplică
de consolidare, respectiv
până când se vor
mijlocul lunii septembrie
finade intrare pentru copii
2021.
(A.P.)
în biserica

este prețul unui bilet

evanghelică Sfânta Margareta

din Mediaş

15

Citiți
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

Ziarul din inima orașului
9 – 15 aprilie 2021

anul XI • nr. 493 •
12 pagini • 1,50 lei
Telefonul cititorului:

0269/43.43.00
0371/177.371

șului
inima ora
Ziarul din
făcut de cap
Vandalii și-au
anica
pe Via Transilv

u.ro
www.mesageruldesibi

care
Concursul din știgă
toată lumea câ

pe Via
O bornă de
amplasată
Transilvanica,
și Richiș, a
între Mediaș
avariată de
fost serios
de andezvandali. Piatra
de 230
it, cu o greutate
repusă pe
kg, a fost
un grup de
poziție de
Pagina 3
drumeți inimoși.

Orașul Cisnădie intră

me şcolare şi au ca
obiectiv pregătirea
elevilor pentru susţinerea noului tip de
examen, care are o
structură diferită de
cea a examenelor din
anii trecuţi. Modelele de subiecte pentru Evaluarea Naţională sunt concepute
de instituţia din subordinea Ministerului
Educaţiei care elaborează şi subiectele
de la toate examenele naţionale.
Evaluarea Naţională 2021 este un examen care se susţine

pentru prima dată
după o nouă programă, de către elevii
care au învăţat după
un nou curriculum
bazat pe competenţe, nu pe conţinuturi.
DESCARCĂ DE AICI TESTELE
DE ANTRENAMENT:

Carusel de emoţii, pe Scena

Digitală

Telefonul cititorului:

Investigaţii pulmonare

complexe

Ziarul din inima
orașului

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu pune la dispoziția
populației, începând
cu data de 1 aprilie, un program
de investigații pulmonare
complexe, prin care
pot ﬁ
depistate disfuncțiile
respiratorii pentru pacienții
post-Covid și cei cu alte
boli pulmonare.
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te specialiștii
Romgaz pregăteș

utilaj

Investiţiile anului la

Oradea

de mâine

consilierii
lui, criticat de
Bugetul judeţu

raţi
social-democ

Barac
judesumele ra
al consilierilor
care o traversĆm),
mai mici grup PSD Sibiu.
judeĦeni ai
Ħeni
Consilierii
prevĆzute sunt
aruncĆm
anterior. Consunt de acord
„De altfel, dacĆ asupra
PSD Sibiu nu buget local decât în anulanul 2021, suatentĆ
General
Aristotel
de
pentru
o privire mai
Ħia de Director
judeĦeMandatul lui
prin cu proiectul Sibiu, , care cret,
pentru SĆla conducerea S.N.G.N. Romgaz S.A.
proiecĦiei bugetare
ma repartizatĆ
de al judeĦului
observĆm
Marius Jude
de GaConsiliului
pentru sĆnĆtate nĆtate este de 81.096.310
ne a anului 2021,
mici
SocietĆĦii NaĦionale a fost HotĆrârea r a Ħ i e
n r. prevede
8 milioane lei o diminuare semniÀcativĆ
bugetare mai
Romgaz
lei, cu peste
Administ
un alocĆri
ze Naturale
9%) mai pufaĦĆ de anii pre4 luni, prin 11/12.02.2021, pentru
în anul precedent.
(aproximativ 2020, când a acestuia
prelungit cu
de 2 decât
dacĆ în 2019,
de AdĦin faĦĆ de anul suma de cedenĦi. Astfel,
il!“
PSD,
mandat provizoriu
de
decizia Consiliului
alocatĆ
„Este inacceptab
în üedinĦa de luni, începând cu data
în timpul guvernĆrii ciat
ministraĦie
plinĆ a fost
„Consilei, deüi la da- judeĦul Sibiu a beneÀ
2021. Consine aÁĆm în
„Deüi
89.211.340
nu
al
miercuri, 7 aprilie. Ħie al 13 februarie
Ħie
COVID, secĦia ta constituirii bugetului
buget de 519.754.040,a
de Administra
CO- de un
total
în- pandemie
liul de Administra
S.A., în- liul
am în pandemie ca, anul trecut bugetul , penRomgaz S.A.,
Spitalului JudeĦean
atĆ, ne aÁ
S.N.G.N. Romgaz din data S.N.G.N.
data ATI a
la 499.678.690
üedinĦa din
VID. Este inacceptabil
Sibiu Àind suprasolicit
trunit în üedinĦa prin Ho- trunit în
când sĆ- scĆzut
an sĆ vorbim
centrale impu2021, prin Ho2021,
plinĆ pandemie, trebuie tru ca în acest 475.026.160
de 7 aprilie
21, de 7 aprilie 30/07.04.2021, autoritĆĦile dupĆ restric- în
de
populaĦiei
nr.
restricĦii
despre suma
Si- nĆtatea
tĆrârea nr. 29/07.04.20
aüadar cu
grijĆ a auman- tĆrârea în funcĦia de Di- nând
lei, mai puĦin
Consiliul JudeĦean
v
sĆ Àe principala
a aprobat prelungireaGene- numeüte
pe Dom- Ħii, a venit în faĦa aleüilor
administraĦie 44.727.880 (aproximati
toritĆĦilor, o
condatului de Director Aris- rector Economic
pen- biu
un proiect de publicĆ localĆ sĆ diminue- 8,6%)“, a mai precizat
judeĦeni cu
la
nul RĆzvan POPESCU
ral acordat Domnului
acestui
judeĦean.
Jude pentru tru o perioadĆ de 4 luni, buget în cadrul cĆruia,
ze bugetul aferent
Lau- silierul
totel Marius
4 luni, înce- începând cu data de 14 apri- capitolul SĆnĆtate (vital domeniu“, considerĆ
o perioadĆ de
SNGN
diÀcilĆ pe
aprilie
13
de
perioada
informeazĆ
pentru
lie 2021“,
pând cu data
faptul cĆ
Mediaü.
2021. Amintim
Marius Romgaz
Domnul Aristotel

git
Mandat prelun Jude a fost numit în func-al

CSU Sibiu se aﬂă din nou
la Pitești, pentru Turneul
Ligii Naționale de Baschet
10 al
Masculin. Astăzi, de la
ora 17, elevii lui Dan Fleșeriu întâlnesc
CSM Oradea, într-o partidă
va ﬁ transmisă LIVE pe
ce
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.
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Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Sibiu, cu
vechi, care nu au fost
clădiri în mare majoritate
construite cu destinaţia
foarte
pandemia de COVID-19
se poate vedea cel mai de spital, este locul în care
în care aici era conﬁ
bine, la un an de la momentul
din zonă de infectarermat, în 27 martie 2020, primul caz
cu noul coronavirus,
relatează AGERPRES.
Circulaţie restricţiona
Paginile 6-7
tă pe DJ 106

C Sibiu – Cisnădie

Consiliul JudeĦean Sibiu
a reluat lucrĆrile de moder- care reĦele electrice, reloca- tele pentru
fundaĦia drumu- PoliĦie
re reĦele telecomunicaĦii,
nizare a tronsonului de
pe perioada lucrĆrila lui. TotodatĆ, se
drum canalizarea pluvialĆ
Jandarmeria Sibiu
vor Ànaliza lor. ”ApelĆm
judeĦean 106 C cuprins
üi la po- lucrĆrile la
a tual, noi, oamenii,
la înĦelegerea marcat,
înpodeĦul de la km tuturor
trebuie
în avanpremierĆ,
tre ieüirea din municipiul deĦul de la km 3+728.
participanĦilor la Ziua
sĆ Àm mai apropiaĦi
3+300 km. De asemenea,
Jandermeriei Româunii
vor traÀc, üi în special
Sibiu üi podul de peste
de ceilalĦi, astfel vom
À reluate lucrĆrile la
pâ- În aprilie
pupodul gerea locatarilor la înĦele- ne, printr-o nouĆ participarâul Seviü inclusiv. În
tea trece mai uüor
peste pârâul Seviü
din Carti- re la
curÎn luna aprilie 2021
peste
sul lunii martie 2021,
vor va realiza stratul unde se erul ArhitecĦilor pentru dis- sânge,campania „DoneazĆ toate încercĆrile
s-au
la care ne
de uzurĆ confortul
executat lucrĆri de: reloca- continua lucrĆrile de reloca- la trotuare,
creat de lucrĆrile „PentrusalveazĆ o viaĦĆ!”. supune acest virus.
rampele înainte de
re a reĦelelor menĦionate
ûi cine
cĆ lipsa de
re reĦele apĆ – canal,
extindere a drumului.
an- üi dupĆ pod
În- se resimte în aceastĆsânge poate sĆ înĦeleagĆ suferinrelo- terior üi se vor
realiza case- liza odatĆ care se vor Àna- sĆ, îi asigurĆm cĆ la
peri- Ħa unui om
Ànal oadĆ am oferit
cu sistemul rutier vom
ajutor celor SARS-Cov-2, infectat cu
avea un drum moderproiectat, asfaltarea
dacĆ nu noi,
care au nevoie, sens
pe DJ nizat, ceea ce
în ca- cei care ne-am
va conduce la re o parte
106C, iar la sfârüit va À
luptat cu el
mon- Áuidizarea circulaĦiei
dintre jandarmii üi
l-am învins?”, a spus
tat parapetul de protecĦie.
rutie- sibieni au donat
serre în zonĆ”, a transmis
sânge la gentul major
DaEdi Dobrin.
niela Cîmpean, preüedinta Centrul de Transfuzie SanPe o bandă
AcĦiunea
a
fost
guinĆ din municipiul
Consiliului JudeĦean
Si- zatĆ în colaborare organiCirculaĦia pe DJ 106
Sibiu. biu”, informeazĆ
cu ArC
reprezen- hiepiscopia
Termenul de Ànalizare
Sibiu – CisnĆdie se
Sibiului, în caa tanĦii instituĦiei.
desfĆDe ase- drul campaniei
üoarĆ în zonele restricĦiona- lucrĆrilor a fost prelungit menea,
„DoneazĆ
un
jandarm
pânĆ
sibian sânge, salveazĆ
la data de 15
te pe o singurĆ bandĆ,
o viaĦĆ!”
con- brie 2021, conform noiem- vindecat de Covid-19 a do- cu
form avizului emis de
ocazia Zilei Jandarmeultimu- nat plasmĆ
cĆtre lui act adiĦional
pentru cei care riei
Inspectoratul JudeĦean
încheiat cu au nevoie.
Române, sĆrbĆtoritĆ
,,Consider cĆ în în
de constructorul.
fiecare an la data de
(M. S.) contextul epidemiologic
3
ac- aprilie.
(M S )

Au donat sânge și plasmă

Scanează codul QR
cu smartphone-ul
sau tableta pentru a citi
cele mai noi știri din

Sibiu!
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l medical
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program
le, își pot
și cu ajutorul
a de acasă
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în subordi
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vor
nea Consiliu medicii din cele
trei spitale putea
lui Județea
aﬂate
n Sibiu.
Control
intern la
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O echipă
Terap
biu a verificade control a Spitalul ie Inten
sivă
ui Clinic
o fostă angajatt secția ATI Județean
zona
Sitatea colegilo ă a lansat acuzați roșie COVID,
r.
i grave privinddupă ce
activi„Împreună
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facem Avrig
Primăria
orașului
ul
luntariat
curat!“
Avrig lanseaz
pentru
ă prima campan
zare a curățen ecologizare,
control ecologic
ie de voiei, care
va avea
și monitor
loc pe 27
Indignaţi
imartie.
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Floca, director taţi
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CSU Sibiu:
,
„Basche
baschetul aroganțele îl descaliﬁ
tul se
românesc,
tru creștere
pentru toți că. Din respect joacă Anga
a acestui
pentru
jații
pentru sportivi
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transport Gărzii de Mediu
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respect Mediu
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astăz
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datori
și sponsor
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a perform
anțelor care în ﬁecare zi
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Poplaca
Alimentarea cu gaze
naturale a întregii localități
investiția cea mai importantă
este
pentru Poplaca. De asemenea,
primăria trebuie să se mute
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ală și perspectivele comunei
actuPoplaca, Mesagerul de
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discutat cu primarul Vasile
Budin.
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Un an de pandemie la Sibiu

special
SC Terra Building SRL,
ﬁrma
nizarea străzii Calea Dumbrăvii,contractată pentru modera început efectiv lucrările, pentru realizarea primei
artere smart a Sibiului.
„Lucrările pe această stradă
au început cu protejarea
vegetației
existente”, arată primarul
Astrid Fodor.
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Arbori extrași cu un

Testele de antrenament pentru examenele 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 publicate de Ministerul
Educaţiei.
Evaluarea Naţională 2021 începe în data
de 22 iunie.
Testele de antrenament pentru Evaluarea Naţională 2021
sunt concepute pe
baza noilor progra-

în carantină

Comitetul JudeĦean pentru
SituaĦii de Urgen- üi
ĦĆ Sibiu a decis instituirea
poliĦiüti locali sunt
mĆsurii de carantinĆ
mobilizaĦi în misiuni
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de verificare a mĆsurilor
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Începând cu ora 00:00
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Entertix, mySTAGE, iaBimunicipiul Sibiu – intimp de douĆ sĆptĆmâni,a zilei de 02.04.2021, trarea în CisnĆdie,
let üi Eventbook. Spectacolele
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în
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cadou oferiindiferent te de TNRS
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(M. S.)
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Calendarul admiterii în învățământul
liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022

CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a
în anul şcolar 2021-2022
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) Aﬁșarea 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 – Aﬁșarea rezultatelor ﬁnale

Etapa specială
28 iunie-2 iulie: înscrierea la etapa specială a evaluării naţionale (se pot înscrie
numai candidaţii care, conform certiﬁcatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie 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: Aﬁșarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (ora 12,00)
9 iulie: Depunerea contestațiilor (orele 14,00 - 20,00)
10-11 iulie: Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie: Aﬁșarea rezultatelor ﬁnale (după ora 12,00)

31 mai 2021 Rezultatele de la probele de ap12 iulie Repartizarea candidaţilor pe locutitudini / Depunerea contestaţiilor
rile distinct alocate candidaţilor cu CES şi co4 iunie 2021 Rezultatele ﬁnale de la probe- municarea rezultatelor candidaţilor
le de aptitudini
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct
alocate candidaţilor cu CES se face computeriProbele de veriﬁcare a cunoştinţelor de limbă
zat într-o sesiune distinctă, în ordinea descresmodernă sau maternă
cătoare a mediei de admitere şi pe baza opţi24-25 mai 2021 Înscrierea candidaţilor la unilor completate în ﬁşa de înscriere
probele de veriﬁcare a cunoştinţelor de limbă
Prima etapă de repartizare computerizată şi
modernă sau maternă
26-28 mai 2021 Desfăşurarea probelor de veriﬁca- admitere la liceu
7 iulie 2021 Anunţarea ierarhiei la nivel jure a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
deţean
şi la nivelul Bucureştiului a absolven31 mai 2021 Rezultatele de la probele de veţilor
clasei
a VIII-a
riﬁcare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
8-14
iulie
2021 Absolvenţii clasei a VIII-a
maternă / Depunerea contestaţiilor
completează
opţiunile în ﬁşele de înscriere,
4 iunie 2021 Rezultatele ﬁnale
împreună cu părinţii şi asistaţi de diriginţi
Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate
16 iulie 2021 Repartizarea computerizată la
candidaţilor cu CES în liceele de masă
liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a. Comuni8 februarie 2021 Obţinerea certiﬁcatului de carea rezultatelor. Aﬁşarea în şcolile gimnaziorientare şcolară şi profesională emis de Cen- ale a listei cu locurile neocupate în liceele de
tru Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Re- stat din judeţ
17-20 iulie 2021 Depunerea dosarelor de însurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMscriere
la şcolile la care au fost repartizați
BRAE), care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului
8 februarie 2021 Depunerea şi înregistrarea Cum se calculează media de admitere folosită la
de către părinte/reprezentant legal la şcoala admiterea la liceu 2021
de provenienţă a certiﬁcatului de orientare şcoMedia de admitere pe baza căreia se realilară şi profesională emis de CJRAE/CMBRAE, zează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calîn vederea înscrierii
culează ca medie ponderată între Media Ge10 mai 2021 Aﬁşarea locurilor distinct alo- nerală la Evaluarea Națională (care are o poncate în unităţile de învăţământ de masă pen- dere de 80%) și Media Generală de absolvire
tru candidaţii elevi cu CES (1-2 locuri/ﬁecare a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%).
clasă/grupă pentru ﬁecare ﬁlieră/proﬁl/specializare/domeniu de pregătire/caliﬁcare).
CALENDAR admitere la liceu 2021
12 aprilie – 18 iunie 2021 Şedinţe de inforProbele de aptitudini
mare şi instruire cu părinţii şi elevii, organi24-25 mai 2021 Înscrierea pentru probele zate de profesorii diriginţi, privind admiterea
de aptitudini
pe locurile distinct alocate
26-28 mai 2021 Desfăşurarea probelor de
8-9 iulie Completarea opţiunilor în ﬁşele de
aptitudini
înscriere

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 ﬁşei de înscriere în
clasa a IX-a din anul şcolar 2020-2021, potrivit edupedu.ro.
Potrivit calendarului oﬁcial, admiterea la liceu începe în 19 mai cu eliberarea de către
şcoli a anexelor ﬁşelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la
probe de aptitudini.
Reamintim că ministerul a modiﬁcat numărul maxim de elevi într-o clasă.
învăţământ liceal cu frecvenţă zi, ﬁliera
tehnologică şi învăţământ profesional, inclusiv dual – 24 de elevi;
 învăţământ liceal cu frecvenţă zi ﬁliera
teoretică – 26 de elevi;
 învăţământ liceal cu frecvenţă zi ﬁliera
vocaţională, proﬁl sportiv, teologic, pedagogic, 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, ﬁliera tehnologică, ciclul superior – 28 de elevi;
învăţământul postliceal – 28 de elevi
S-a mai modiﬁcat şi numărul minim pentru
clasele organizate cu predare în limba maternă, pentru minorităţi, de la minimum 5 elevi,
la minimum 3.
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Proiectarea reţelei şcolare şi a numărului de locuri alocat
pentru învăţământul liceal tehnologic, învăţământul profesional şi dual de către inspectoratul şcolar are în vedere o serie de criterii cu privire la numărul elevilor de 8 clase, reţeaua de învăţământ actuală, tipul localităţii: urban/rural, structura principalelor categorii socio-profesionale, solictările operatorilor economici pentru diferitele caliﬁcări, baza materială de care dispun unităţile de învăţământ.
Unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din judeţul Sibiu 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 caliﬁcări de nivel 3. Cele mai multe solicitări
au venit din domeniul Mecanic: 196 de locuri, caliﬁcarea cea
mai solicitată a fost cea de: Mecanic auto, 140 de locuri.
Pentru învăţământul dual 13 operatori economici au solicitat 194 de locuri (7,5 clase), pentru 5 domenii de pregătire (Comerţ, Electromecanică, Electronică-automatizări, Industrie textilă şi pielărie şi Mecanică). Cele mai multe solictări au fost
pentru caliﬁcarea profesională de: Operator la maşini cu comandă numerică (89 de locuri) din domeniul: Mecanică.
Există noutăţi sau modiﬁcări legate de procedura de admitere la liceu în 2021? Au fost corect informaţi elevii asupra tuturor procedurilor de admitere?
Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Pentru acest an şcolar nu există modiﬁcări/noutăţi în procedura de admitere la

liceu, activităţile ce se vor derula ﬁind 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 admitere şi a planului de şcolarizare, precum şi cele pentru completarea opţiunilor în ﬁşele 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 comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă online etc.).
¤ Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal
de stat pentru anul şcolar 2021-2022, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de
stat se face în două etape.
¤ La repartizarea computerizată din primele două etape de admitere participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională.
¤ Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi,
respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfăşurată înaintea ﬁecărei etape de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii 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 aﬂaţi în izolare, în
contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2
şi care din această cauză nu pot depune documentele necesare înscrierii şi participării la etapele de admitere prevăzute
în Calendarul admiterii pentru învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi dosarul de înscriere la
unitatea de învăţământ liceal la care au fost admişi/repartizaţi computerizat, transmiterea şi completarea documentelor

se fac prin mijloace electronice. În această situaţie, părintele/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 ﬁşa de
înscriere şi în celelalte documente transmise.
¤ Pentru realizarea unei planiﬁcări privind accesul persoanelor 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 electronice sau prin poştă, candidaţii/părinţii/reprezentanţii
legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, 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 săptămâni de la începerea cursurilor.
Referitor la informarea elevilor privind procedurile de admitere, suntem în măsură să vă comunicăm următoarele:
Activităţile de informare au loc în conformitate cu prevederile din calendar – anexa 1 din OME nr. 5457/2020,
formă consolidată. Până la această dată, au avut loc şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi. Urmează, conform calendarului admiterii, şedinţe/acţiuni de instruire cu
părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere 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 modiﬁcările și
completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modiﬁcările 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 modiﬁcările ulterioare;
 Referatul de aprobare nr. 2.128 din
9.04.2021 al proiectului de ordin pentru modiﬁcarea 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 organizarea 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 Oﬁcial al României, Partea I, nr. 833
din 10 septembrie 2020, cu modiﬁcările ulterioare, se modiﬁcă și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 4, alineatul (2) se modiﬁcă şi va
avea următorul cuprins:
„(2) Pentru elevii cu tulburări de învăţare, adaptarea procedurilor de examinare respectă prevederile art. 27 din Metodologia pentru asigurarea
suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 3.124/2017, şi Procedura cu privire
la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor

pentru elevii cu deﬁcienţe de vedere, deﬁcienţe
de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin
examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat – sesiunea 2021.“
2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc
două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul 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 peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau
care, din alte motive justiﬁcate cu certiﬁcat medical, nu au putut ﬁnaliza/participa la probele evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot
susţine probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfășurare a evaluării naţionale 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
ﬁnaliza examenul li se recunosc probele desfășurate în perioada 22-25 iunie 2021.”
„3. La articolul 6, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul
cuprins:
(10) Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru ﬁecare sală de examen, de minimum

un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba.“
4. La articolul 11, alineatul (1) se modiﬁcă și va
avea următorul cuprins:
Art. 11. „(1) Candidaţii care depun, respectiv transmit prin mijloace electronice, după caz, contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a
soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia."
5. Anexa se modiﬁcă 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, inspectoratele școlare judeţene/al municipiului București și
unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I.
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Maraton de vaccinare dedicat adolescenţilor,
organizat în toată ţara de ziua copilului
„În perioada 31 mai – 1 iunie
va fi un maraton de vaccinare dedicat adolescenţilor între 16 şi 18 ani,
în toate centrele de vaccinare organizate 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 anunţat medicul Valeriu Gheorghiţă,
coordonatorul campaniei
naţionale de vaccinare.

„Ce înseamnă acest lucru? Tinerii,
adolescenţii între 16 şi 18 ani, însoţiţi de părinţi sau de tutorele legal se
vor prezenta pe tot parcursul programului de lucru, şi nu doar după ora
14:00, în centrele de vaccinare şi vor
beneficia de acest proces”, a precizat Gheorghiţă.
Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a declarat că „vor fi
la nivelul fiecărui judeţ unul sau mai
multe centre, în funcţie de resursa umană, care vor avea activitate timp

de 24 de ore şi care vor permite vaccinarea şi după ora 20.00. Centrele
vor fi aprovizionate cu un număr suficient de doze, astfel încât să asigurăm vaccinarea tuturor celor care se
adresează şi în felul acesta vrem să
marcăm această zi internaţională a
copiilor cu un gest care arată interesul pentru ei.”
„Marcăm acest moment printr-o
prioritizare pe tot programul de lucru, 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 doresc să se vaccineze, sunt solidari.
Pentru această grupă de vârstă este
importantă mobilizarea lor şi cred că
vor avea chiar un efect pozitiv asupra celor din familie, a părinţilor, a
bunicilor, care vor vedea puterea
exemplului şi responsabilitatea persoanelor tinere.”

Două sesiuni la bacalaureat şi evaluarea naţională.
Examenele se susţin cu prezenţă fizică!
Examenele naţionale se vor susţine
la datele planiﬁcate, cu prezenţă ﬁzică, oricare va ﬁ situaţia, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.
El a precizat că vor fi organizate două sesiuni atât la evaluarea naţională,
cât şi la bacalaureat.
„Pe 22 iunie începe evaluarea naţională. Este vorba de sesiunea normală 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 organiza o a doua sesiune a evaluării naţionale, în datele de 5, 6 şi 7 iulie, la două 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 datele planificate, cu prezenţă fizică, oricare va fi situaţia. Suntem îndreptăţiţi
să sperăm că nu vom avea probleme
de carantinare pe parcursul examene-

lor naţionale. Asta înseamnă că toţi elevii de clasa a VIII-a şi clasa a XII-a se
vor putea prezenta pentru a susţine
examenele naţionale cu prezenţă fizică”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Antena 3.
Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu,
a precizat că excepţie vor face elevii care sunt infectaţi cu noul coronavirus şi
nu pot participa la aceste examene.

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 şcolilor, consultat de Edupedu.ro.
„Pentru anul şcolar 2020-2021, perioada de desfăşurare a examenelor de corigenţă, stabilite în baza art. 128
din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5447/2020 cu modiﬁcările şi completările
ulterioare, este 5-20 iulie 2021 pentru toate clasele din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, inclu-

siv pentru stagiile de pregătire practică”, potrivit documentului 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 admitere în învăţământul liceal, conform calendarului aprobat 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

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 proﬁlului, domeniului de pregătire, specializării?
Informează-te cu privire la:
Şcoli, proﬁluri, meserii;
Condiţii de admitere, absolvire, certiﬁcate obţinute;
Domenii înruditeşi posibilităţi de reorientare!
PASUL 2
Enumeră preferinţele şi opţiunile tale.
Cântăreşte argumentele pro şi contra ale ﬁecărei alegeri.
Evaluează consecinţele, atât cele pozitive, cât şi cele negative pentru ﬁecare 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 proﬁlul, specializarea care ţi se potriveşte cel mai mult. Pe
ultimul loc treci ceea ce ţi se potriveşte cel mai puţin.

PASUL 4
Acţionează şi ﬁnalizează decizia ta!
Completează cu foarte mare atenţie Fişa de înscrierespeciﬁcă formei de învăţământ aleasă:
liceu, învăţământ profesional sau învăţământ dual nivel 3 de caliﬁcare.
Pentru învăţământul liceal:
ai foarte mare grijă să treci corect codurile corespunzătoare şcolilor, proﬁlului, specializării pentru care optezi.
ai grijă să treci un număr suﬁcient de mare de opţiuni.
Nu uita! Dacă optezi pentru învăţământul profesional şi/sau învăţământul dual nivel 3 de
caliﬁcare, atunci înregistrează ﬁşa de înscriere la unitatea de învăţământpreferată.

SUCCES !

VIII a care nu au susţinut Evaluarea Naţională, respectiv 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 promovat examenul de corigenţă, vor ﬁ declaraţi repetenţi.

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 conﬁrmă – 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.
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