Informații referitoare la admiterea la studii preuniversitare în România a candidaților din
Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria și diaspora
pentru anul școlar 2020 – 2021
•

Dosarele se transmit doar sub forma de fișiere informatice, conținând scanarea actelor solicitate pentru
înscrierea la concursul de admitere.

•

Fișierele vor fi transmise doar la o adresă electronică / o platformă dedicată acestui scop, care va fi
comunicată pe site-ul http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea Admitere elevi din Republica Moldova), în data
de 14 iulie 2020.

•

Perioada transmiterii fișierelor este 15 iulie – 22 iulie 2020.

•

Toate dosarele transmise în această perioadă vor fi tratate egal ca nivel de prioritate în analizarea datelor.

•

Până pe data de 15 iulie 2020, vor fi pregătite și scanate documentele solicitate. Toate fișierele scanate vor fi
în formatul PDF (Portable Document Format). Fișiere pdf se pot obține prin scanare cu un scanner dedicat
sau cu telefonul mobil/ tableta (există tutoriale pe internet cu explicații în acest scop). Documentele
dosarului trebuie scanate în format A4 sau inferior, astfel încât fișierul rezultat sa fie lizibil și, în același
timp, să nu fie mai mare de 1 GB pentru 2 pagini scanate.
Aceste condiții vor fi respectate cu strictețe, altfel fișierele nu vor putea fi încărcate pe platforma dedicată
înscrierii.
Dosarele trimise în format fizic (prin poștă, delegat sau personal etc.) nu vor fi evaluate.

Dosarul de înscriere se întocmește astfel:
Nr.
crt.
1.

Numele actului solicitat la
dosar
cerere de înscriere – formular
tip (Anexa nr. 2)

Numele fișierului
informatic final
Nume elev_ anexa
2.pdf

Modalitatea de obținere

Observații

Dupa editarea fisierului descarcat
in calculatorul personal ( tabletă/
telefon smart) se salveaza ca
(save as) editând numele elevului

2.

pașaport sau cartea de
identitate a candidatului și a
părinților/tutorilor legali
certificat de naștere, tradus în
limba română sau într-o limbă
de circulație internațională,
după caz
adeverinţa cu notele obţinute
la Evaluarea Națională în
România – pentru elevii care
au finalizat gimnaziul în RO

Nume elev_acte
identitate.pdf

Se scanează actele solicitate, unul
după altul, într-un singur fișier
pdf
Se scanează în format pdf

Cererea se completează atât cu
date generale (nume, adresa,
școala absolvită ) cît și cu
opțiunile exprimate (coduri
preluate din Anexa nr. 1)
Dacă un elev nu are un părinte
(deces, divorț…) se scanează
actul doveditor/ constatator

3.

4.

Nume
elev_certificat de
nastere.pdf
Nume elev_ adev
EN Ro.pdf

Se scanează în format pdf

4.

5.

6.

7.

8.

9.

diplomă/certificat
de
absolvire gimnaziu (pentru
absolvenți în alte țări)
foaia matricolă pentru clasele
V-VIII, respectiv V-IX /
situația școlară care să
cuprindă media generală / an
de studiu
cererea
scrisă
a
părinților/tutorelui
de
înscriere a elevului la
admitere pentru școlarizarea
într-o
clasă
de
studii
inferioară nivelului rezultat
din actele de studii, după caz
recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali
de culte, pentru candidaţii la
admiterea în învățământul
preuniversitar teologic
declarație
pe
proprie
răspundere, pe baza voinței
liber exprimate, de asumare a
identității culturale române,
potrivit legislației în vigoare
declarația
notarială
a
părinților (tutorelui legal)
privind stabilirea unui tutore
pentru școlarizarea elevului/ei
minor/e
şi
toate
responsabilitățile ce decurg
din școlarizarea elevului/ei pe
teritoriul României

Nume
elev_diploma.pdf
Nume elev_foaie
matricola.pdf

Se scanează în format pdf.
singur fișier chiar daca sunt
multe pagini.
Se scanează în format pdf.
singur fișier chiar daca sunt
multe pagini.

Un
mai
Un
mai

Nume elev_clasa
inferioara.pdf

Se scanează în format pdf .
Aceasta cerere se completează de
către absolvenții de 9 clase care în
șirul de coduri de opțiuni scriu si
coduri pentru clasa a IX-a

Nume
elev_recomandare
teologie.pdf

Se scanează în format pdf. Un
singur fișier chiar daca sunt mai
multe pagini.

Nume
elev_asumare
identitate.pdf

Se scanează în format pdf

Atenție!!! – pentru candidații
din Republica Moldova nu
este
necesară
această
declarație

Nume
declaratie
notar.pdf

Se scanează în format pdf

candidatul va trebui să
prezinte
declarația
la
înmatricularea în România,
direct la liceul unde va învăța

elev_

Completarea fișei de înscriere se face cu respectarea indicațiilor următoare :
❖
Partea de date generale ( nume, adresa, școala absolvită ) se completează cu LITERE MARI,
LATINE. Se încarcă electronic o fotografie care să se încadreze în chenarul de pe fișă
❖
Se completează obligatoriu de către candidat toate celulele cu note/ medii solicitate în fișă.
Toate mediile se calculează cu 2 zecimale fără rotunjire. Completarea cu date false atrage după sine
anularea concursului pentru candidații respectivi.
❖
Opțiunile se completează intr-o prima etapă pe o ciornă, în momentul când se finalizează
completarea pe ciornă se transcriu pe fișă – fișier PDF.
❖
Un absolvent de 8 clase din Republica Moldova poate completa doar coduri pentru școala
profesională coduri de la 3001 la 3281. Daca se completează coduri pentru clasa a IX-a liceu - de la 1001 la
1701 NU primește bursa.
❖
Un absolvent de 8 clase din România sau absolvent de un număr de clase finalizate prin
absolvirea învățământului gimnazial din diaspora poate completa pe fișă coduri pentru clasa a IX-a liceu - de la
1001 la 1701 și/sau coduri pentru școala profesională - de la 3001 la 3281. Codurile pentru liceu, clasa a X-a de la 2001 la 2317 si pentru școala profesionala de la 4001 la 4154 vor fi invalidate de aplicația informatică.
❖
Un absolvent de 9 clase din Republica Moldova poate completa pe fișă coduri pentru liceu si
școala profesionala, clasa a IX-a și/sau coduri pentru clasa a X-a în orice combinație

❖
Trebuie avut în vedere faptul că repartizarea candidatului se face la primul cod la care aplicația
informatică găsește un loc liber în momentul analizei opțiunilor completate de fiecare elev. Analiza fișelor se
face în ordinea dată de locul ocupat în ierarhia admiterii.
Informatician, Villy Busuioc
Modele de fișiere necesare la dosarul de admitere:

Nr. crt.
1.

Numele actului solicitat la dosar
cerere de înscriere – formular tip (Anexa nr. 2)

Numele fișierului informatic final

4.

diplomă/certificat de absolvire gimnaziu
(pentru absolvenți în alte țări)
foaia matricolă pentru clasele V-VIII, respectiv
V-IX / situația școlară care să cuprindă media
generală / an de studiu

Busuioc Villy_diploma.pdf

5.

Busuioc Villy_ anexa 2.pdf

Busuioc Villy_foaie matricola.pdf

Alte informatii utile:
Rezultatele admiterii elevilor din Republica Moldova și diaspora în licee și școli profesionale din România2020 vor fi accesibile si la adresele:

27 iulie 2020: afișarea rezultatelor
31 iulie 2020: afișarea rezultatelor finale

