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Modalitatea de inscriere a candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata
in alt judet, in cadrul procesului de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul �colar
2022-2023, se realizeaza conform Procedurii elaborata de Ministerul Educatiei nr.
29778/24.06.2022 (ata�ata prezentei note).
Confonn Procedurii elaborata de Ministerul Educatiei nr. 29778/24.06.2022 privind
modalitatea de inscriere a candidafilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt
judet, in cadrul procesului de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul �colar 20222023:
a)
La sediul unitatii de invafamant pe care a absolvit-o candidatul;
Prin formularul - Fi�a de inscriere, transmis electronic unitatii de invatamant pe
b)
care a absolvit-o candidatul;
c)
La Centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa participe la admitere,
in situatii excepfionale.
Conform Calendarului de admitere in invatamantul liceal de stat in anul �colar 20222023, aprobat prin O.M.E. O.ME. nr 5150/30.08.2021 privind organizarea �i desfo�·urarea
admiterii in inviifiimantul liceal de stat pentru anul 2022-202 3, completarea optiunilor in fi�ele
de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a provenifi din alte judete, se va face, in situatii
exceptionale la Centrul special de inscriere pentru admiterea in invatamantul liceal de stat
pentru anul Jcolar 2022-2023, din judetul Mure�, organizat la sediul lnspectoratului �colar
Judetean Mure�, din Municipiul Tg. Mure�, str. Dr.Victor Babe�, nr.11, birou 105. Date
de contact: telefon: 0265213779, email: office@edums.ro, conform programului:
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
Luni

ZIUA

DATA
04.07.2022
05.07.2022
06.07.2022
07.07.2022
08.07.2022
11.07.2022

INTERVAL ORAR
1200_1600
1200_1600
1200_1600
1200_1600
1100_1300
1200_1600

Atenfie:
Absolvenfii care doresc sci participe la admitere fn judetul Mure�. vor prezenta Fi�a de
fnscriere :jlampilatii �i cu numiir de fnregistrare, completata cu datele personale, cu notele �i
media genera/a obfinute la Evaluarea Na/ionalii, cu media de absolvire a claselor V-VIJJ, cu
media de admitere.
Completarea op/ iunilor pe Fi�a de fnscriere se va face fn Centrul special de fnscriere de catre
candidat, fn prezenfa piirinteluiltutorelui legal instituit/persoana fmputernicitii prin declarafie
notariala. În momentul înscrierii, candidații și reprezentanții legali ai acestora vor prezenta și
actele de identitate în original.

Consilier juridic,
Jr. Daria DA VJDO V
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