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Marius Novac: „Calitatea educației furnizate
de sistemul de învățământ sibian e validată
prin rezultatele performante obținute de elevii noștri”
Domnule Inspector Școlar General, ce
noutăți aduce admiterea în învăţământul
liceal pentru anul şcolar 2022-2023?
Admiterea în ciclul de învățământ secundar superior se desfășoară în formula consacrată: participarea la examenul de Evaluare
Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar 2021-2022, înregistrarea opțiunilor
candidaților și repartizarea computerizată a
elevilor la liceu, în conformitate cu rezultatele obținute la Evaluarea Națională VIII și pe
parcursul școlarității gimnaziale. Noutăți majore nu se înregistrează în desfășurarea acestei laborioase activități, dar ne bucurăm că
odată cu ieșirea din marasmul pandemiei, putem relua, cu prezență ﬁzică, toate procedurile etapizate ale admiterii în învățământul liceal, profesional și dual, pentru 2022-2023.
Celor interesați le transmit câteva informații
punctuale despre admitere:
¤ Absolvenții clasei a VIII-a de la școlile /
secțiile cu predare în limba germană, care susțin
la Evaluare Națională VIII – 2022 probă scrisă
de limbă maternă, pot să opteze pentru a nu
li se lua în calcul – la media de admitere în liceu – nota obținută la această probă.
¤ Elevii care au obținut premii sau mențiuni
la etapa națională a Olimpiadei de limba engleză, pot să-și echivaleze, cu nota 10,00, proba de limba engleză solicitată la examenul de
accedere în clasele bilingve de liceu. De asemenea, echivalarea Certiﬁcatelor Cambridge
cu proba de limbă modernă pentru clasele bilingve, se realizează conform O.M.E. și a Procedurii speciﬁce, în unitatea de învățământ,
și nu în centrul de examen.
¤ Pentru învățământul vocațional, probele de aptitudini se susțin postpandemie, cu
prezență ﬁzică.
¤ Pentru admiterea 2022-2023, în
învățământul, profesional și dual, Ministerul
Educației a emis un singur ordin cu două calendare speciﬁce, respectiv O.M.E. nr. 5142 /
30.08.2021 privind organizarea, desfășurarea
și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat
pentru anul școlar 2022—2023.
¤ Înscrierea candidaților care solicită locuri în alt județ – pentru învățământul liceal
profesional sau dual – se realizează în unitatea școlară de proveniență.
Se vorbește tot mai mult despre
învățământul dual. Cum evoluează
acesta în județul Sibiu și ce modificări
majore există pentru învățământul dual
(dacă există)?
Învăţământul dual se organizează la solicitarea agenţilor economici și se desfăşoară
în baza unui contract de muncă, încheiat între solicitant – agentul economic şi elev.
Autorităţile educaţionale răspund de asigurarea resurselor umane şi ﬁnanciare şi organizează formarea teoretică tehnică din şcoală (12 zile de studiu pe săptămână), iar angajatorul
trebuie să ofere resursele umane şi ﬁnanciare

şi să organizeze formarea practică, de la locul
de muncă (3-4 zile). Prin urmare, această formă complementară de învăţământ dă posibilitatea ca agenţii economici să se implice direct
în toate componentele formării forţei de muncă, de care au nevoie pe piața locală a muncii.
În județul Sibiu, învățământul dual a debutat în anul școlar 2014-2015, cu 56 de elevi,
în baza unui protocol de colaborare încheiat
între Asociația Româno-Germană de Formare Profesională, formată din S.C. Brandl RO
S.R.L., S.C. ODU Romania Manufacturing
S.R.L., S.C. HARTING Romania Manufacturing
S.C.S., S.C. Marquardt Schaltsysteme S.C.S.,
S.C. Wittenstein S.R.L., cărora li se adăuga
Primăria Municipiului Sibiu și Clubul Economic German Transilvania. Între timp, numărul elevilor care se înscriu în acest sistem de
învățământ dual a crescut an de an, această
formă de educație dovedindu-și astfel eﬁciența
și rentabilitatea. În prezent, planul de
școlarizare pentru învățământul dual se găsește
într-o semniﬁcativă creștere, prin cele 9,5 clase cu 265 de locuri, propuse pentru anul școlar
2022-2023, cu patru clase în plus față de anul
școlar în curs. Pe site-ul Inspectoratului Școlar
Județean Sibiu, la secțiunea Promovare
învățământ profesional și dual, sunt publicate informații referitoare la oferta de învățământ
dual, și anume: Planul de școlarizare pentru
2022-2023; unitățile de învățământ din județ
care școlarizează clase de învățământ dual
(Colegiul Economic „G. Barițiu” Sibiu, Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu, Liceul Tehnologic „H. Coandă” Sibiu, Colegiul „S.N.G.” Mediaș, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș).
Cum apreciaţi calitatea învăţământului
preuniversitar sibian în raport cu celelalte judeţe ale ţării?
Calitatea educației furnizate de sistemul de
învățământ sibian e validată prin rezultatele
obținute de către elevii noștri, care, în genere,
sunt performante. Să nu uităm că în anul 2016
ne-am aﬂat pe locul întâi pe țară la examenul
de bacalaureat, apoi în 2017 am fost pe locul
al doilea pe țară după contestații, înaintea acestora situându-ne tot pe locul întâi, iar de atunci
și până în anul 2021 am ocupat în mod constant ﬁe locul patru, ﬁe locul cinci pe țară, ceea ce ne situeză în topul primelor cinci rezultate naționale la examenul de ieșire din sistem.
Desigur că aș putea enumera și multitudinea
de performanțe individuale ale elevilor la
competițiile școlare naționale sau mediile de
zece de la examene (cele două medii de 10,00
la examenul de bacalaureat de anul trecut, de
exemplu). Aș putea, de asemenea, să vorbesc
și despre participarea premiată de la concursuri internaționale, competiții de creativitate,
concursuri de robotică organizate de N.A.S.A,
S.U.A și câștigate de elevi de la Colegiile
Naționale „Gheorghe Lazăr” și „Octavian Goga”, sau olimpiade naționale pe discipline. În

acest sens aș dori să reamintesc faptul că la ﬁnal de aprilie 2022 s-a organizat la Sibiu etapa națională a Olimpiadei de religie ortodoxă,
clasele liceale, eveniment școlar și spiritual deopotrivă, care armonizează educația și tradiția
milenară întru moralitate și rectitudine, asumate conștient de către elevii noștri.
Cu certitudine că orice rezultat este perfectibil, dar toate acestea și multe altele asemenea, precum și calitatea dascălilor din
sistemul de educație județean, ne fac cinste atât aici pe meleagurile noastre, cât și
la nivel național.
Sunt așteptate reforme majore în sistemul
de învățământ preuniversitar în anul
școlar viitor?
În această perioadă densă, de ﬁnal de an
școlar, ne captează întreaga atenție și ne canalizează toate eforturile evenimente, precum:
participarea elevilor noștri la ultimele etape
naționale de competiții școlare și derularea
examenelor naționale pentru elevi, respectiv
Evaluările Naționale pentru elevii claselor a
II-a, a IV-a, a VI-a, Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul de
Bacalaureat, la care ne dorim rezultate performante și dacă se poate, cu înregistrare de
progres, raportat la scorurile din anii școlari
trecuți. Așadar, cred că orice activitate care
se petrece pe scena educației, indiferent de
domeniul funcțional în care o încadrăm, este o prioritate, dacă suntem responsabili și
riguroși în ceea ce întreprindem. Desigur că
sistemul de educație românesc se confruntă
de câteva decenii cu intenții de inovare, cu
reformări reale și cu dorința de compatibilizare a învățământului românesc cu educația
de la nivel european, dar anul școlar următor se pare că ne va aduce multe transformări

de esență. Așteptăm modiﬁcarea Legii educației,
pași întru profesionalizarea carierei pedagogice, noile planuri-cadru pentru nivelul de
școlaritate liceal, noile programe școlare pentru învățământul secundar superior, noi manuale alternative, profesionalizarea managementului în educație etc.
De la decizie – și anume lansarea viziunii
M.E., cu țintă înspre modiﬁcarea structurală
ciclurilor școlare din sistemul de educație românesc – și până la concretizarea ei faptică se
traversează un proces eﬁcient și coerent, astfel încât nevoile reale ale sistemului de educație
național să ia în considerare resursele materiale și pe cele ﬁnanciare, nevoile de instruire
ale educabililor, calitatea procesului instrucțional
și, nu în ultimul rând, problematica resursei
umane din sistem, cadre didactice, personal
didactic auxiliar și nedidactic, astfel încât modiﬁcarea propusă să conducă, pe termen lung,
la o reală plusvaloare și la o adecvare a viziunii M.E la formule educaționale de succes, consacrate în țările Uniunii Europene.
La ﬁnal de răspuns aș dori să uzez de această oportunitate oferită de ziarul dumneavoastră pentru a-mi formula opiniile despre
problemele actuale ale sistemului de educație
și le urez colegilor mei profesori, elevilor, dar
și părinților acestora un ﬁnal de an școlar cu
reale împliniri, care să le ofere posibilitatea
unui bilanț generos al succesului binemeritat
după munca depusă într-o perioadă postpandemică, plină de provocări. Și apoi să nu uităm că urmează vacanța mare!
Vă mulțumesc!
Interviu realizat de
Cezar BUDESCU
redactia@mesageruldesibiu.ro

Lista instituţiilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Sibiu prezente în Ghidul Liceelor 2022, în pagina 15
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
CLASA A IX-A ZI

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

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2022-2023
FILIERA TEHNOLOGICĂ
clasa a IX-a – LICEU ZI
Candidaţi: absolvenţi ai clasei a VIII-a

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

Daca vrei să te dezvolți într-o meserie sigură și de viitor, iată ce trebuie să știi:
Profil:
Tehnic
Domeniul pregătirii:
Fabricarea produselor din lemn
Calificarea:
Tâmplar universal – 24 locuri
Domeniul pregătirii:
Mecanică
Calificarea:
Operator la maşini cu comandă numerică – 24 locuri

Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază: Fabricarea produselor din lemn
Specializarea: Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare (24 locuri)
Domeniul pregătirii de bază: Mecanică
Specializarea: Tehnician proiectant CAD (24 locuri)
Specializarea: Tehnician mecatronist ( 24 locuri)
Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniul pregătirii de bază: Silvicultură
Specializarea: Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere (24 locuri)

Beneficii: 200 LEI LUNAR - BURSA DE STUDIU susținere
din partea Statului Român;

clasa a XI-a – LICEU SERAL

CASTIGĂ

Candidaţi: absolvenţi ai învățământului profesional / ciclul inferior al liceului
(cu vârsta peste 18 ani)

¾ Transport;
¾ Alte beneficii și stimulente;
¾ Accesul la cele mai noi tehnologii și
echipamente de lucru;
¾ Prioritate la angajare.

200 LEI
LUNAR

Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază: Fabricarea produselor din lemn
Specializarea: Tehnician în prelucarea lemnului (28 locuri)

FILIERA TEORETICĂ
clasa a IX-a – frecvenţă redusă
Candidaţi: absolvenţi ai clasei a VIII-a cu vârsta peste 18 ani

PERIOADE DE ÎNSCRIERE: 4 - 8 iulie 2022; 26-28 iulie 2022

Profil: Uman
Specializarea: Ştiinţe sociale (28 locuri)

Împreună cu partenerii noştri:

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU
Str. Electricienilor nr.1, 550311, Sibiu, România; Tel: 0040.0269.244351, 0040.731.359.645,
Fax: 0040.269.213901; http://www.energeticsibiu.ro; Mail: sibiuenergetic@yahoo.com

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2022/2023
CLASA A IX-A
NR.
CRT.
1.

FILIERA /
PROFIL
Teoretică-real

DOMENIUL
PREGATIRII DE BAZĂ
Real

2.

Tehnologică/
Tehnic
Tehnologică/
Tehnic
Tehnologică/
Tehnic
Tehnologică/
Tehnic
Tehnologică/
Tehnic

Electronică
automatizări
Electronică
automatizări
Electric

3.
4.
5.
6.

Electromecanic
Electronică
automatizări

SPECIALIZAREA/
CALIFICAREA PROFESIONALĂ
Matematică-informatică
intensiv informatică
Tehnician în automatizări
Intensiv limba germană
Tehnician de telecomunicații

Număr
de clase
1

Limba de
predare
Română

Nivel

Număr de locuri

Liceal

26

1

Română

Liceal

24

1

Română

Liceal

24

Tehnician în instalații electrice

1

Română

Liceal

24

Tehnician electromecanic
Intensiv limba engleză
Electronist aparate și
echipamente

1

Română

Liceal

24

1

Română

Învățământ DUAL
profesional

30

Avantajele înscrierii în şcoala noastră:
x La matematică-informatică/informatică intensiv: o bază materială foarte bună (2 laboratoare de informatică). La absolvire se susține
examenul de certificare a competențelor în informatică !
x La profilul tehnician în automatizări / intensiv germană, la absolvire se poate susţine atestatul de limbă germană (DSD Sprach Diplom)
și atestatul de limba germană !
x La profilul tehnician electromecanic / intensiv engleză, la absolvire se susţine atestatul de limba engleză !
x Clasa de Electronist aparate și echipamente, învățământ DUAL profesional, se realizează în parteneriat cu compania Continental
Automotive Systems Sibiu;
x Posibilitatea obţinerii certificatului de competenţe profesionale (atestat profesional) în toate domeniile de pregătire, la nivelul 4;
x O pregătire modernă şi de calitate în domeniile informatică, electronică, automatizări, electric şi electromecanic.
x Profesori competenți ! Elevi premiați la olimpiade și concursuri școlare.
x Posibilitatea susţinerii examenului E.C.D.L. la informatică, şcoala noastră fiind Centru acreditat E.C.D.L.;
x Posibilitatea de a participa la proiecte şi parteneriate internaţionale;
x Posibilitatea de a efectua practica la firme de prestigiu din oraşul Sibiu; Burse oferite de companii/firme;
x Participarea la diferite activităţi, cum ar fi: excursii, vizite interne şi internaţionale, campionate de fotbal, baschet, tenis de masă.
x Publicarea de articole în revista şcolii; Participarea la simpozioane şi comunicări ştiinţifice, concursuri şcolare şi profesionale.
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LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER”
Oferta educațională pentru anul școlar 2022 – 2023
Filieră

Profil

Teore că

Str. Al. Odobescu, nr. 2

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
2022-2023
Specializări clasa a IX- a
Nr. clase Nr. locuri
Muzică
1
24
Arte plastice - arte decorative
1
24

Real

Uman
Vocațională

Spor v

Specializarea
Matema că-informa că –
intensiv informa că

26

Ș ințe ale naturii intensiv engleză

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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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 educațională
pentru anul școlar 2022-2023
Filiera /
Profil

Specializarea /
Domeniul de pregatire

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

Instructor de teatru

Limba de
predare

Nr.
Clase

Nr.
Locuri

Ultima medie de
admitere

română

1

26

8,58

română
germană
română
germană

1
1
1
1

26
26
26
26

8,56
7,67
8,33
7,40

română

1

24

9.45

română

1

24

-

Certificări internaționale
¾
¾
¾
¾

Filieră / profil

Engleză: Cambridge ESOL
Germană: Das Deutsche Sprachdiplom(DSD)
Franceză: Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF)
Utilizare calculator: European Computer Driving License(ECDL)

Specializarea

Plan clasa a
IX-a
Limba de
predare
Nr.
Nr.
clase locuri

ÎNVĂŢÂMÂNT LICEAL DE ZI

Certificat Școală Europeană
Performanțe la olimpiade și concursuri școlare, reviste ale elevilor
Implicare în proiecte internaționale
Asociația Liceului “Onisifor Ghibu” Sibiu

Teoretică – real

Ultima
medie de
admitere

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

Oportunități
¾
¾
¾
¾

Oferta educaţională 2022-2023

Germană

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA" SIBIU
Str. Mitropoliei nr. 34, 550179 Sibiu, România
directiune@cnogsibiu.ro
secretariat@cnogsibiu.ro

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

+40 269 210 082 / +40 269 214 781

COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAVIAN GOGA” SIBIU
- tradiție, prestigiu, profesionalism –
OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Plan de școlarizare 2022-2023
• Clasa a IX-a 5 clase, 156 de locuri, filieră teoretică, profil real
Nr.crt.

Specializări clasa a IX-a

Nr.clase

Învățământ liceal:

Nr.locuri

1.

Științe – intensiv franceză

1

26

2.

Științe – bilingv engleză

2

52

3.

Științe – intensiv germană

1

26

4.

Științe ale naturii

1

26

5.

Matematică informatică, intensiv informatică

1

26

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)

¾ PROFIL UMA
UMAN
AN – 4 clase
Specializarea
INTENSIV-ENGLEZĂ
clasă
o Specia
alizarea FILOLOGIE INT
NSIV-ENGLEZĂ – 1 cla
asă
Specializarea FILOLOGIE BILINGV-ENGLEZĂ – 1 clasă
o Specia
o Specializarea ŞTIINŢE SOCIALE – 2 clase
¾ PROFIL REAL – 4 clase
o Specializarea ŞTIINŢE ALE NATURII INTENSIV-GERMANĂ – 1 clasă
o Specializarea ŞTIINŢE ALE NATURII BILINGV-ENGLEZĂ – 1 clasă
o Specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ – 1 clasă
o Specializarea ŞTIINŢE ALE NATURII, secţia maghiară – 1 clasă
OPORTUNITĂȚI:
9 Ambient modern, cu săli de clasă spațioase, dotate cu videoproiectoare și table smart, laboratoare moderne,
dotate conform standardelor de performanță, 2 săli de sport (dintre care una cu capacitate extinsă), laboratoare
moderne, cabinet medical și stomatologic, cabinet de asistență psiho-pedagogică, sală multimedia;
9 Certificat de Școală Europeană: 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019;
9 5 Proiecte Internaţionale Erasmus Plus (https://cnogsibiu.ro/prezentare-proiecte);
9 Instituţie de învăţământ cu acreditare ERASMUS;
9 Şcoală acreditată pentru testare OXFORD şi CAMBRIDGE;
9 Şcoală pilot Educaţie Media, în parteneriat cu Centrul de Jurnalism Independent;
9 Şcoală coordonatoare Bază de Practică Pedagogică;
9 Performanţe deosebite în domeniul sportiv;
9 Performanțe la Olimpiade și concursuri școlare;
9 Certificări internaționale:
 ECDL (European Computer Driving License)
 Cambridge ESOL (CAE) – pentru limba engleză
 Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) – pentru limba germană
 Diplôme d’études de langue française (DELF) – pentru limba franceză
 Diplomas de español como lengua extranjera (DELE) – limba spaniolă
9 Parteneriate și proiecte naționale și internaționale (cu instituții de învățământ superior, alte colegii și școli,
instituții de artă și cultură, ONG-uri);
9 Reviste ale elevilor (ciclul primar, gimnazial și liceal);
9 Existenţa Cercului de neuroştiinţe, de Robotică, a Cercului de lectură şi scriere creativă EXCELSIOR;
9 Activități extrașcolare variate și atrăgătoare;
9 Club de DEBATE „Sophia”, Atelier de proiecte „Arca lui Goga”, premiat la nivel judeţean;
9 Concursuri naţionale: „Radu Stanca – Paşii poetului prin burgul medieval”, „Octavian Goga sau Cântecul
pătimirii noastre în mileniul III”, „Suflet de copil creator”, „Primăvara în suflet de copil”, „Festivalul culorilor”;
9 Posibilitatea implicării în organizații precum Consiliul Școlar al Elevilor, Organizația Tinerilor din Sibiu, etc.
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PARTENERI:
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

I - INSPIRAŢIE
N - NĂZUINŢĂ
D - DINAMISM
E - ENERGIE
P - PUTERE
E - EXPERIENŢĂ
N- NEVOIE
D- DEVOTAMENT
E - EVOLUŢIE
N - NĂDEJDE
Ţ - ŢINTIT
A- ALTRUISM

PARTENERI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
MItropolia Ardealului
Oficiul Județean de Poștă Sibiu

EŞTI LA
INDEPENDENŢA,
FII INDEPENDENT!

AGENȚI ECONOMICI PARTENERI PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL

SC Continental Automotive Systems SRL
SC Flaro Prod SA
SC Harting Romania Manufacturing SCS
SC Kuka Automatizare România SRL
SC Marquardt Schaltsysteme SCS
SC ODU România Manufacturing SRL
SC Wittenstein SRL
AGENȚI ECONOMICI PARTENERI PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL

SC Auto As Company SRL
SC Autoklas Center SRL
SC Automobile Sibiu SRL
SC Faruk Auto Garage SRL
SC Iulian Consulting SRL
SC Mecatronics SRL
SC Pronto SRL
SC Sigemo Impex SRL
SC Transcom Iony SRL
SC Transilvania Automobile SRL
SC TMV SRL

LICEUL TEHNOLOGIC „INDEPENDENŢA” SIBIU
ROMANIA, 550109-SIBIU, Str. Gladiolelor nr. 2
Tel: 0040 - 269 - 221806,
Fax: 0040 - 269 - 221806,
E-mail: independenta_77@yahoo.com

ANUL ȘCOLAR 2022-2023
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LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
”TEREZIANUM” SIBIU
~ OFERTA EDUCAȚIONALĂ ~ 2022-2023

Forma de învăţământ

Liceu – zi,
ciclu inferior şi
superior al liceului,
nivel 4 de calificare

Profilul /
Domeniul

Nr. de
clase

Resurse naturale şi
protecţia mediului /
Industrie
alimentară

1

Tehnician în industria alimentară

1

Tehnician analize produse alimentare

Tehnic /
Electromecanică

1

Tehnician electromecanic

1

Brutar – patiser –
preparator produse făinoase

1

Preparator produse din carne și pește

1

Bucătar

1

Ospătar (chelner), vânzător în unități
de alimentație

1

Cofetar-patiser

2

Brutar – patiser –
preparator produse făinoase

Industrie
alimentară
Şcoală profesională zi, cu durata de 3 ani,
nivel 3 de calificare
Turism și
alimentație

Şcoală profesională zi, cu durata de 4 ani,
nivel 3 de calificare,
învățământ special
Școală postliceală –
seral, cu frecvență,
(fără taxă),
cu durata de 3
semestre,
nivel 5 de calificare

Industrie
alimentară

Industrie
alimentară

Specializarea / calificarea

1

Tehnician controlul calităţii
produselor agroalimentare

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

Oferta educaţională 2022 – 2023
- 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
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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 DUAL

Operator la mașini
cu comandă numerică
60 locuri -Cod 530

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

CLASA a IX-a - învătământ profesional

Operator la mașini cu comandă
numerică
12 locuri - Cod 530
Sculer matrițer
12 locuri - Cod 510

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 cu elemente de dual

Tehnician mecatronist
24 locuri

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

Științe sociale
28 de locuri

Absolvenți ai învățământului gimnazial din
promoții anterioare, care nu au urmat o
formă de învățământ liceal și care
împlinesc vârsta de 18 ani, până la începutul anului școlar

Tehnician mecanic pentru întreținere
și reparații
28 de locuri

Absolvenții ai învățământului profesional,
absolvenți de 10 clasa de liceu din seriile
anterioare, absolvenți de stagii de
pregătire practică, absolvenți ai anului
de completare și absolvenți ai școlilor
profesionale din seriile anterioare

CLASA a XI-a
LICEU SERAL

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

Pe toată durata școlarizării, COMPA susține ﬁnanciar elevii care optează pentru caliﬁcările de: operator
maşini cu comandă numerică; sculer-matrițer, tehnician mecatronist. Toți elevii beneﬁciază de: burse de
studii • abonament transportort gratuit • rechizite la începutul anului școlar • stagii de practică în COMPA
• echipament de protecție pentru practică • examinări medicale obligatorii • angajare în perioada vacanțelor
• loc de muncă conform Contractului de școlarizare • posibilitatea dezvoltării profesionale (reglor, mentenor,
controlor calitate) • Sprijin pentru continuarea studiilor (liceu, școală postliceală, facultate).

COLEGIUL AGRICOL
„Daniil Popovici Barcianu”, Sibiu
Strada: B
Bana
Banatului, nr. 2, Tel/Fax: 0269 211368, E-mail: barcianusecretariat@gmail.com,
mail com Web: www.barcianu.ro
www
cianu ro

O FERTA EDUCA
A Ț IONAL
L Ă AN
N Ș COLAR 20222-2023
23
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
DOMENIUL

COMERȚ

AGRICULTURĂ

PROTECȚIA
MEDIULUI

CALIFICAREA
PROFESIONALĂ

Tehnician în achiziții și
contractări
Tehnician veterinar
Tehnician în
agroturism
Tehnician
agromontan
Tehnician ecolog si
protectia calitatii
mediului

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Nr.
clase

Nr.
locuri

Medie
admitere
2021

DOMENIUL

1

24

6,97

COMERȚ

1

24

6,46

1

24

6,21

1

24

5,87

1

24

6,80

CALIFICAREA

Nr.

Nr.

PROFESIONALĂ

clase

locuri

Comerciantvânzător

1

24

Noi iţi oferăim
nenumărate oportunităţi:
Parteneriate cu agenţi economici pentru pregătire practică
Obţinerea unui atestat de certificare profesională de tehnician

Vrei să-ți dezvolți abilități pentru valorificarea și comercializarea produselor tradiționale?

Şcolarizare gratuită în vederea obţinerii permisului de
conducere categoria B

Dorești să ai propria ta fermă sau pensiune agroturistică unde să
gătești rețete tradiționale?

Burse şcolare şi premii

Ești pasionat de natură, de protejarea mediului înconjurător și
problemele ecologice globale?

Vizite de studiu, schimburi culturale, parteneriate Erasmus +
cu școli din Uniunea Europeană

NOI TE SUS
USȚ
ȚINEM
M!
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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
A R H I T E C T U R Ă „ C A R O L
S I B I U

I ”

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
2022-2023

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

LICEU ZI:
CLASA a IX-a FILIERA VOCAȚIONALĂ - Specializare: TEOLOGIE ORTODOXĂ - 24 LOCURI
CLASA a IX-a FILIERA TEHNOLOGICĂ/ PROFIL TEHNIC
- Specializare: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII—24
24 L
LOCURI
O
- Specializare: TEHNICIAN ÎN CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE—24 LOCURI

Clasa a IX-a zi - 3 ani
Învățământ profesional
Calificare:
Zidar-pietrar-tencuitor
24 locuri

practică la agent economic
CON-A

Clasa a XI-a
Liceu seral
Specializare: Tehnician
i i
în construcţii şi lucrări
publice
28 locuri

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

CREȘTEM PROFESIONIȘTI
Tu ai nevoie de instruire, noi avem nevoie de colegi.

ională duală
s
fe
o
r
p
e
r
a
m
For
german
după model
CLUJ-NAPOCA
Bursă de 400 de lei pe lună
în timpul lunilor de școală

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
sau preparator produse din
carne și pește *

Experiență practică
într-o companie
de renume internațional

Companii partenere

ORADEA
Colegiul Economic
”Partenie Cosma“

SIBIU
Colegiul Economic
“George Barițiu”

Colegiul Economic
“Iulian Pop”

IAȘI *
Colegiul Economic
“Virgil Madgearu”

BRAȘOV
Colegiul Național Economic
“Andrei Bârseanu”

TIMIȘOARA
Colegiul Tehnic
“Emanuil Ungureanu”

BUFTEA
Liceul Tehnologic
”Barbu A. Știrbey”

Un proiect susținut de

BUCUREȘTI *
Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară
„Dumitru Moțoc”

BUCUREȘTI
Liceul Tehnologic
“Nikola Tesla”

CONSTANȚA
Colegiul Comercial
”Carol I”

scoaladecartesimeserii.ro
ScoalaDeCarteSiMeserii
scoaladecartesimeserii
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
FILIERĂ

PROFIL

SPECIALIZARE
Tehnician în
turism - 28 locuri

Servicii
Seral clasa XI
Tehnologică

2022 - 2023
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL- caliﬁcare nivel 4
Filieră

Domeniul de calificare Calificarea

Tehnologică - Liceu zi

Turism și alimentație

Tehnician în gastronomie

Teoretică

Tehnic seral clasa XI

Tehnician prelucrări
la cald 24 locuri

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

Științe sociale

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL caliﬁcare nivel 5
Domeniul
de calificare

Calificarea

MECANICĂ

Tehnician tehnolog mecanic
28 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL/ PROFESIONAL caliﬁcare nivel 3
FILIERĂ

TEHNOLOGICĂ
Învățământ
profesional

DOMENIUL
DE CALIFICARE

CALIFICAREA

ALIMENTAȚIE

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

ÎNVĂȚĂMÂNT
PREȘCOLAR

15 LOCURI

Învățământ dual

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Grupa pregătitoare - 22 locuri

MECANICĂ
TURISM

Sudor - 12 locuri
Învățământ profesional
Sudor - 12 locuri
Lucrător hotelier - 12 locuri
Învățământ special

STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ IGHIȘUL NOU

La Școala Postliceală FEG Sibiu,
ACREDITATĂ de Ministerul Educației se fac înscrieri
pentru anul școlar 2022-2023
la urmatoarele specializari:

Şcoala Postliceală F.E.G. 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.

• asistent medical generalist
• asistent medical de farmacie
• asistent medical de
balneoﬁziokinetoterapie
• asistent medical de radiologie
• asistent medical de laborator

• asistent medical de igienă
• asistent medical de nutritive și dietetică
• asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice
• ergoterapeut
• pedagog de recuperare
• analist programator

Se pot înscrie absolvenți cu sau fără bacalaureat
Diplome eliberate de Ministerul Educației
AVANTAJE
• burse de studii • taxă ﬁxă achitabilă în rate
• practică în spitale, farmacii și alte unități de proﬁl • diplome recunoscute internațional

Acte necesare pentru înscriere
¤ 2 copii xerox Carte de Identitate ¤ 2 copii xerox Certiﬁcat de naștere ¤ 2 copii xerox Certiﬁcat de
căsătorie(dacă e cazul) ¤ 2 copii Foaie matricolă liceu ¤ 2 copii Diplomă de BAC sau Certiﬁcat de
absolvire liceu ¤ Adeverința medicală ¤ 4 poze mate tip buletin ¤ 200 ron taxa de înscriere

CURSURI DE CALIFICARE - LICEUL FEG
Inﬁrmieră ¤ Operator calculator ¤ Coafură ¤ Frizerie ¤ Cosmetică ¤ Asistent social nivel mediu
¤ Tehnician maseur ¤ Ospătar (chelner) ¤ Bucătar ¤ Barman ¤ Cofetar-Patiser Vânzător
¤ Tipograf, Instalator ¤ Meserii în construcții

Cursuri de zi, seral, frecvență redusă
Profil: Uman
ACREDITAT MECS - Ordin nr.3516/28/03/2016

GRĂDINIȚĂ ÎN LIMBI STRĂINE F.E.G.

SIBIU, Str. Lirei, nr. 4
Telefon: 0269 442 462 / 0788 424 309
Email: scoala_fegsibiu@yahoo.com

Pentru un viitor... aşa cum vrei tu!
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Iacobeni, nr. 67 A
judeţul Sibiu
Telefon:
0269513765

LICEUL
TEHNOLOGIC
IACOBENI

ADMITERE
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 2022-2023
• 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"
TĂLMACIU

OFERTA ŞCOLII
AN ȘCOLAR 2022-2023

¾ Filieră : TEHNOLOGICĂ
¾ Profil : SERVICII
¾ Domeniul:
TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

1.

Liceu – 1 clasă

Specializare: Tehnician în turism
– practica se face în laborator şi
în unităţile partenere.
Parteneriate cu agenții
economici din domeniul hotelier
și de alimentație publică.

2. Învățământ
profesional
– 1 clasă
Calificarea: ospătar
(chelner), vânzător în unități de
alimentație.
Practica se face în laborator și
unități partenere. Se acordă
burse profesionale în valoare de
200 RON.

Adresa:

Liceul „Johannes Lebel”, Str. M.
Eminescu nr. 30, Tel/fax 0269555352,
555700 Tălmaciu – România, E-mail:
gtalmaciu@yahoo.com,
http://liceu.talmaciu.ro
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OFERTA
EDUCAȚIONALĂ
ANUL ȘCOLAR 2022-2023

LICEU zi, clasa a IX-a
Proﬁl tehnic, 1 clasă (24 de locuri)
¤ Tehnician operator tehnică de calcul

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL,
clasa a IX-a
Proﬁl tehnic, 1/2 clasă (12 locuri)
¤ Instalator instalații tehnico-sanitare
și de gaze,

Proﬁl servicii, 1/2 clasă (12 locuri)
¤ Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist,

Elevii admiși pot beneﬁcia de
schimburi de experiență și pregătire
practică în școli și ﬁrme de proﬁl din
țări ale Uniunii Europene

LICEUL TEHNOLOGIC
”STĂNESCU VALERIAN” TÂRNAVA
557275, Târnava, str. Mărului nr. 2, județul Sibiu
Telefon/fax: 0269/858145
e-mail: scoala_tarnava@yahoo.com
web: https://ltsv-tirnava.webnode.ro/

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ
Forma de învățământ

Profilul

Domeniul

Specializarea

Învățământ profesional
(3 ani) - cls. a IX-a
1 clasă (24 locuri)

Tehnic

Mecanic

Mecanic auto

Școala de șoferi: categoriile B, C1
Curs de formare profesională pentru adulți: MECANIC AUTO
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„Deșeurile pot fi și artă”
Universitatea „Lucian Blaga” găzduiește ediția a X-a
concursului „Deșeurile pot fi și artă” pe data de 1 iunie
2022. Și în acest an concursul se va desfășura online.
Prima ediţie a concursului
a avut loc în anul 2011, iar
ideea a pornit de la studenţii
promoţiei din acel an al domeniului Ingineria Mediului,
specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură, Facultatea de Ştiinţe Agricole Industrie Alimentară şi
Protecţia Mediului, în urma
participării la cursurile legate de Gestiunea deşeurilor solide, Managementul apelor
uzate, Monitorizarea factorilor de mediu şi Surse şi procese şi produse poluante.
În primul an concursul a
fost organizat în facultate participând doar studenţii facultăţii, iar premierea în bani a
fost tot ideea lor şi motivaţia
participării în concurs.
De la început premiile acordate participanţilor au fost de
Premiul I-1000 lei, Premiul
II-800 lei şi Premiul III-600 lei,
plus menţiuni de 300 sau 100
lei. Fondul de premiere timp
de noua ani a fost asigurat
prin sponsorizări oferite de
oameni de afaceri din judeţul
Sibiu şi Vâlcea.
Studenţii specializării Ingineria şi Protecţia Mediului în
Agricultură sunt principalii organizatori ai acestui concurs,
însă în ﬁecare an li s-au alăturat şi colegii celorlalte spe-

cializări din facultate: Montanologie, Controlul şi expertiza Produselor Alimentare, Ingineria Produselor Alimentare şi Inginerie şi Management
în Alimentaţie Publică şi Agroturism în calitate de organizatori dar şi participanţi cu
exponate din domeniilor lor,
creaţii impresionante generate de minţile şi mâinile unor
viitori ingineri.
Participarea numeroasă
ajunsă la aproximativ 300 de
exponate înscrise la ediţia din
anul 2020, extinsă în 31 judeţe din toate categoriile instituţiilor de învăţământ a demonstrat dorinţa de participare şi
de competiţie care există în ﬁecare tânăr înscris în concurs
alături de echipă şi cadrele didactice coordonatoare.
„Concursul nostru a fost o
provocare în ﬁecare an, participarea numeroasă ne-a determinat să-l continuăm, susţinerea cadrelor didactice atât din învăţământul universitar cât şi preuniversitar alături de echipele coordonate a
crescut în interes de la an la
an. Deja avem o comunitate
impresionantă de participanţi
iar ideea de a continua online în acest an a fost susţinută tot de studenţii, elevii şi cadrele didactice care au parti-

cipat pe parcursul celor 9 ediţii la acestă competiţie cu premii. Comunitatea academică
şi locuitorii oraşului au fost
alături de noi în ﬁecare an de
la conducerea universităţii
noastre, a facultăţii, inspectoratul şcolar profesorii din liceele şi şcolile sibiene dar şi
din alte judeţe (Vâlcea, Mureş,
Hunedoara, Alba, Braşov) care ne-a mediatizat evenimentul şi au participat în ﬁecare
an cu exponate confecţionate din deşeuri” a declarat Şef
Lucrări Dr. Cristina Moise din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Agricole Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului Sibiu.
„Experienţa celor 24 de ani
în învăţământul superior în
calitate de dascăl m-a învăţat
să ﬁu aproape de studenţii
mei, să le înţeleg modul de a

Pozele cu exponatele
confecționate din deșeuri
pentru concursul de anul
acesta se pot trimite până
în data 31 mai 2022 la
adresa de email: cristinamoise1@yahoo.com si
trebuie să conțină următoarele informații:
• Numele si prenumele
• Instituția unde studiază
• Numele profesorului
coordonator
•Denumire generica
a exponatelor

percepe mediul înconjurător,
să le insuﬂu grija şi respectul
faţă de factorii de mediu, dorinţa de a milita pentru protejarea Planetei şi obligaţia de
a o lăsa curată şi generaţiilor
viitoare si de a face, de ce nu,
artă din deşeuri.
A înţelege ﬁecare generaţie si de a o trata cu acelaşi
respect, de a ne adapta noi
in calitate de dascăli la nevoile lor de comunicare si de a
percepe informaţiile transmise, de ai susţine şi coordona
în concursuri, activităţi de
voluntariat, proiecte, dezvoltând în ei dorinţa de învingători, nevoia de a se descurca in orice condiţii si raportandu-se in permanenta la
mediul înconjurător casa
noastră a tuturor” a adăugat
Cristina Moise.
ISTORICUL CONCURSULUI
CU TOATE CELE 9 EDIȚII ÎL GĂSIȚI
PE PAGINA DE FACEBOOK

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 !
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Calendarul admiterii în învățământul
liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023
Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile
în ﬁșele de înscriere la liceu, în prezența părintelui
și a dirigintelui, în perioada 4-11 iulie 2022, potrivit
calendarului admiterii de liceu 2022. Între 16 mai
și 3 iunie vor avea loc ședințe de instruire cu părinții
și elevii pentru prezentarea procedurilor
de admitere și a planului de școlarizare, organizate
la școală sau prin mijloace electronice.
Probele de aptitudini
18 – 20 mai 2022: Desfășurarea probelor de aptitudini
23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de
aptitudini
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă
există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
27 mai 2022: Comunicarea rezultatelor ﬁnale, în urma
contestațiilor, la probele de aptitudini
8 iunie 2022: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de
învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a
listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată
sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor speciﬁce în
aplicația informatică centralizată
30 iunie 2022: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de
învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a
bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere,
prin conﬁrmarea ﬁnalizării operațiunilor speciﬁce în
aplicația informatică centralizată
1 iulie 2022: Validarea de către comisia de admitere
județeană/a municipiului București a listei candidaților
admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ
liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică
centralizată
4 iulie 2022: Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale
a ﬁșelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la
clasele pentru care au susținut probe de aptitudini.

Probele de veriﬁcare a
cunoștințelor de limbă modernă
sau maternă
18 – 20 mai 2022: Desfășurarea probelor probelor de
veriﬁcare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de
veriﬁcare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestațiilor la probele de veriﬁcare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există
prevederi metodologice privind contestarea probelor)
27 mai 2022: Comunicarea rezultatelor ﬁnale, după
contestații, la probele de veriﬁcare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă
30 – 31 mai 2022: Ridicarea/Transmiterea anexelor
ﬁșelor de înscriere de la unitățile la care candidații au
susținut probele de veriﬁcare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă
3 iunie 2022: Depunerea/Transmiterea anexelor ﬁșelor
de înscriere ale candidaților care au participat la probele de
veriﬁcare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă,
la unitățile de învățământ de proveniență
8 iunie 2022: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților
care au promovat probele de veriﬁcare a cunoștințelor de
limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la
probe, prin introducerea și conﬁrmarea ﬁnalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată

Etapa de repartizare
computerizată și admitere
în învățământul liceal
4 – 11 iulie 2022: Completarea opţiunilor în ﬁșele de
înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a
4 – 11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din
ﬁșele de înscriere.
4 – 11 iulie 2022: Veriﬁcarea de către părinţi și candidaţi
a corectitudinii datelor din ﬁșa listată de calculator
12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de
date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean
12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele
de admitere judeţene
13 iulie 2022: Veriﬁcarea și corectarea eventualelor
erori din bazele de date, precum candidaţi aﬂaţi în baza de
date pentru admiterea computerizată
13 iulie 2022: Corectarea erorilor și conﬁrmarea încheierii modiﬁcărilor în aplicaţia informatică centralizată.
14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a
14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal.
15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la
școlile la care candidaţii au fost repartizaţi.
20 iulie 2022: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal a situaţiei locurilor rămase libere
21, 22 şi 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de
admitere judeţeană/ a municipiului București, a situaţiilor
speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Lista instituţiilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Sibiu prezente în Ghidul Liceelor 2022
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ȘCOALA POSTLICEALĂ AUXILA MEDIAȘ
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LICEUL TEHNOLOGIC „INDEPENDENŢA” SIBIU
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LICEUL TEORETIC ROTH-OBERTH
OFERTA EDUCAŢIONALĂ
AN ŞCOLAR 2022-2023
SECŢIA ROMÂNĂ

Specializare:
Filologie, intensiv engleză
1 clasă – 26 locuri

Adresa:
Piața George ENESCU,
Nr. 7, loc. Mediaș,
jud. Sibiu, 551018

SECŢIA GERMANĂ

Specializare:
Filologie
1 clasă – 26 locuri
Matematică-informatică
1 clasă – 26 locuri
Secretariat:
Tel: 0269.844.406
Fax: 0269.843.533

E-mail:
liceul_roth@yahoo.com
www.liceulroth.ro

