
 

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi 

 

 

A. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi  la licee – etapa I 

1. Locurile speciale pentru elevii de etnie rromă sunt afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean 

Timiș atât la secțiunea ADMITERE, cât și la secțiunea dedicată MINORITĂȚII RROME.  

 

2. Pentru înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, candidații trebuie să dețină recomandarea scrisă 

din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituită, prin 

care se atestă apartenența lor la etnia rromilor și nu faptul că fac parte din acea organizație. Aceasta 

se eliberează în perioada 05octombrie 2020 – 29aprilie 2021.  În data de 29 aprilie 2021, până la 

ora 16,00, la unitatea de învățământ de proveniență a elevului, se depun și se înregistrează, de către 

părintele/ reprezentantul legal, recomandările scrise  de apartenență la etnia rromă. 

 

3. În data de 10 mai 2021 se afișează locurile speciale pentru candidații rromi. 

 

4. În data de 11mai 2021, până la ora 16.00,  unitățile de învățământ vor transmite către Inspectoratul 

Școlar Județean Timiș, lista candidaților care au primit recomandarea pentru a participa la repartizarea 

pe locurile speciale pentru rromi în învățământul liceal și lista elevilor care vor participa efectiv la 

repartizarea pe locurile speciale pentru rromi.  Aceste liste  vor cuprinde: unitatea de învățământ, 

nume şi prenume elev, date de contact, observații. 

 

5. În perioada 7 – 14 iunie 2021 va avea loc înscrierea pentru probele de aptitudini, probele de verificare 

a cunoștințelor de limbă modernă/ maternă și transmiterea/ completarea anexelor fișelor de înscriere. 

 

6. În perioada 15 – 18 iunie 2021  are loc desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv echivalarea 

competențelor de comunicare într-o limbă modernă. 

 

7. În perioada 16 – 19 iulie 2021, candidații care au solicitat înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, 

împreună cu părinții și asistați de către diriginții claselor a VIII-a, vor completa opțiunile în fișele de 

înscriere, conform codurilor din Broșura de admitere din județul Timiș, la unitatea de învățământ sau 

prin formular transmis electronic.  

Obs. Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate 

conduce la o repartizare nedorită. 

 

8. În data de 20 iulie 2021 va avea loc repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și 

comunicarea rezultatelor candidaților. Repartizarea se va face computerizat, într-o sesiune distinctă, 

în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, 

conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia națională de admitere, publicate 

pe site-ul I.Ș.J. Timiș și comunicate unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021. 



Obs. Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au fost repartizați dar care 

solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere 

pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat 

pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022. 

9. În perioada 25 – 28 iulie 2021 se transmit/ se depun dosarele de înscriere la școlile la care candidații 

au fost repartizați. 

 

B. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi  la licee – etapa a II-a 

1. În data de 29 iulie 2021 se afișează locurile speciale pentru candidații rromi rămase libere. 

 

2. În data de 29 iulie 2021va avea loc înscrierea pentru probele de aptitudini, probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă/ maternă. 

 

3. În data de 30 iulie 2021 va avea loc desfășurarea/ echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor 

de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

 

4. În perioada 29 iulie – 4 august 2021 are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către 

candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, 

asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ de proveniență. 

 

Obs. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis 

electronic. 

5. Tot în perioada 29 iulie – 4 august 2021 are loc repartizarea candidaților rromi pe locurile special 

alocate acestora . 

 

6. În perioada 4 – 5 august 2021 are loc completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații 

rromi care au participat la a doua etapă de admitere pe locurile special alocate acestora, dar care 

nu au fost repartizați sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizați. 

Obs. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis 

electronic. 

7. În data de 6 august 2021 are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal și comunicarea 

rezultatelor candidaților. 

8. În perioada6 - 7 august 2021 se depun/ transmit dosarele de înscriere la școlile la care au fost 

repartizați candidații.  

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



C. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi  în învățământul profesional de stat și dual- 

etapa 1  

 

1. Locurile speciale pentru elevii de etnie rromă sunt afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar 

Județean Timiș atât la secțiunea ADMITERE, cât și la secțiunea dedicată MINORITĂȚII 

RROME.  

 

2. Pentru înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, candidații trebuie să dețină recomandarea 

scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a rromilor, legal 

constituită, prin care se atestă apartenența lor la etnia rromilor și nu faptul că fac parte din acea 

organizație. Aceasta se eliberează în perioada 5 octombrie 2020  – 29 aprilie 2021. 

Recomandarea va fi depusă la unitatea de învățământ de proveniență a candidatului în data de 29 

aprilie 2021, ora 16.00. 

 

 

3. Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line. În această 

situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine 

candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru 

autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit 

statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și 

părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la 

etnia rromilor. 

 

4. În data de 10 mai 2021 se afișează locurile speciale pentru candidații rromi. 

 

5. În data de 11 mai 2021, până la ora 16.00,  unitățile de învățământ vor transmite către 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș, lista candidaților care au primit recomandarea pentru a 

participa la repartizarea pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și 

dual și lista elevilor care vor participa efectiv la repartizarea pe locurile speciale pentru rromi.  

Aceste liste  vor cuprinde: unitatea de învățământ, nume şi prenume elev, date de contact, 

observații. 

 

6. În perioada  16 –19 iulie 2021 vor avea loc: 

 

- completarea opțiunilor în  fișa de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe 

locurile speciale pentru rromi din învățământul profesional și și dual de stat și de către 

părinții acestora, asistați de către diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ, sau 

prin formular transmis electronic; 

- eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere, însoțită de anexa 

fișei de înscriere pentru candidații care solicită aceasta. 

 

Fișele de înscriere se depun la Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în atenția comisiei de admitere 

județeană, în data de 19 iulie 2021.  

Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce 

la o repartizare nedorită. 



 

7. În data de 20 iulie 2021va avea loc repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în 

învățământul profesional de stat și dual.  

Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual se realizează de 

către comisia de admitere județeană, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor 

exprimate de către candidați, în ședință publică. 

Mediile de admitere pentru candidații rromi, care candidează pe locurile speciale pentru rromi se 

calculează conform articolului 12 alin. (1) litera a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii 

în învățământul profesional de stat, aprobată prin O.M.E.N.C.S. nr. 5068/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează proba suplimentară de 

admitere.  

Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere. 

 

D. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi  în învățământul profesional de stat și dual- 

etapa a II-a  

1. În data de 30 iulie 2021 se afișează lista cu locurile speciale rămase libere pentru etapa a doua 

de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual de stat. 

2. În perioada 26 – 30 iulie 2021  are loc eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a 

fişelor de înscriere pentru învăţământul profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu 

li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în 

învăţământul dual (se va elibera o singură fișă de înscriere). 

 

3. În perioada 30 iulie – 03 august 2021 are loc înscrierea candidaţilor care nu au participat la 

etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi /admişi sau au fost admişi, 

dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de 

învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe locurile speciale 

pentru rromi,  pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat. 

 

Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă informaţiile şi 

îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din 

oferta şcolii.  

 

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. 

 

 

 

4. În data de 03 august 2021 se va afișa, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru 

învăţământul profesional,  lista candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional pe locurile 

speciale pentru rromi.  

 


