
 
 
 

INFORMAŢII UTILE 
 

 

 Pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară 

informarea, prin telefon sau e-mail a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a 

documentelor în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ 

 

 Înscrierea elevilor în învățământul profesional special se face pe baza certificatului de expertiză și orientare 

școlară, emis de comisia de expertiză complexă din cadrul CJRAE Sibiu. Documentele necesare obținerii certificatului 

vor fi depuse la sediul CJRAE Sibiu, str. Turismului, nr. 15, telefon 0269247066, în perioada 1-30.06.2020. Lista 

completă a documentelor necesare este postată pe adresa www.cjraesibiu.ro, secțiunea SEOSP; 

 

 Centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, str. Lucian Blaga, nr. 26, Sibiu, telefon 0369101202, email 

officeisj@yahoo.com; 

 

 Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului școlar 2020-2021: 

 Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 51, Sibiu, telefon 0269238313; 

 

 Învățământul dual este o nouă formă de organizare a învățământului profesional și tehnic introdusă începând 

cu anul școlar 2017-2018. Învățământul dual se aplică în anul școlar 2020-2021 ca formă de organizare a 

învățământului profesional, cu durata de 3 ani, având următoarele caracteristici specifice: 

a) este organizat la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate (cum ar fi camere de 

comerţ, asociaţii patronale de ramură, cluster), în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; 

b) asigură o rută alternativă de educaţie şi formare profesională, organizată pe bază de parteneriat şi conform unor 

contracte individuale de pregătire practică încheiate; 

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri 

publice pentru învăţământul profesional și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 

d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unităţile de învăţământ partenere, autorităţile 

publice centrale şi locale şi mediul economic şi asociativ. 

Elevii care frecventează învățământul dual beneficiază de bursa profesională acordată de stat, la care se adaugă bursa 

lunară și alte forme de susținere din partea operatorilor economici parteneri de practică, după cum urmează: 

- din partea statului - bursă profesională - 200 lei/lună, conform HG  nr. 951/2017; 

- din partea firmei cu care elevul va încheia contract de practică - bursă de valoare cel puțin egală cu bursa acordată de 

stat (200 lei/lună) și alte forme de susținere stabilite prin contractul de practică. 

 

Informaţii complete despre admitere pot fi găsite vizitând paginile web: 

 www.isjsb.ro, secţiunea Admitere în liceu 

 http://admitere.edu.ro 
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