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Trebuie sa te duci la școală. Trebuie. Trebuie să te duci la liceu. Trebuie 
să-ți iei o diplomă. Pentru că educația este singurul lucru pe care 
nimeni nu-l va putea lua înapoi de la tine. Iar asta merită această 
investiție. (Michelle Obama.) 
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DETALII: 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA, ESTE CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU 
CLASA A IX FR SI SERAL PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023, pentru candidatii din seriile anterioare 
care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023. 

 

Având în vedere Ordinul 3721/2021- pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la ordinul MEC 

nr. 5457/30.08.2020,  vă transmitem calendarul admiterii pentru invățământul seral și pentru cel cu 

frecvență redusă pentru anul școlar 2022-2023. 
 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 
 

I. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel 

cu frecvență redusă 2022-2023 

9 mai 2022 
Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile 
anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

școlar 2022-2023 

4 iulie 2022  
Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență 
redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 
18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 

14-15, 18-20 iulie 2022 
Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților 
din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 

25 iulie 2022 

 

Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 

18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 pe 
locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă 

 
 

 
DOSARUL CANDIDATULUI SE DEPUNE LA SEDIUL ISJ TULCEA- centru special de admitere 

- trebuie să conţină următoarele acte în ordinea menţionată: 

a) Cererea de înscriere (model tipizat I.Ș.J Tulcea); 
b) Copie după Certificat de naştere, cartea de identitate şi după caz, certificatul de căsătorie; 
c) Adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/ Tezele cu subiect 

unic din clasa a VIII-a/ Testele naţionale/ Examenul de capacitate; 
d) Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale- în original, sau 

copie); 
e) Fişa medicală emisă de medicul de familie- apt pentru a urma cursurile înv seral/ fr; 

INSCRIERILE SE FAC IN PERIOADA  14-15, 18-20 iulie 2022 

14-15 iulie 2022- interval orar - orele 9, 00 -15, 00,  

18-20 iulie 2022-  interval orar - orele 9, 00 -13, 00 

Candidaţii depun dosarele la: ETAJUL 2- COMPARTIMENT INFORMATIZARE, d-na Vlad Emiliea  
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Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2022-2023, pe locurile anunţate de Inspectoratul Şcolar în broşura de admitere, 

pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă, va avea loc în data de 25 iulie 2022, la 

sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea. 

Repartizarea se face PRIN AFISARE LA SEDIUL ISJ. 

Etapa I:- sunt repartizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care 

au susţinut: Evaluarea naţională/ Tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ Testele naţionale/ Examenul de 

capacitate. 

Etapa II: -sunt repartizaţi pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a 

claselor a V-a – a VIII-a, candidaţii care nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din 

clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate. 

După repartizarea candidaților, IȘJ transmite dosarele candidaților, pe bază de process-verbal 

de predare/primire, către unitatea de învățământ unde acestia au fost admiși. 

DURATA STUDIILOR FR/SERAL 

Formele de organizare a învăţământului sunt: învăţământ de zi, seral şi fără frecvenţă. 

În mod excepţional, învăţământul gimnazial se poate organiza şi ca învăţământ seral sau fără 
frecvenţă, pentru persoanele care au depăşit cu mai mult de 2 ani vârsta corespunzătoare clasei. 

Învăţământul liceal cuprinde clasele IX-XII (XIII) - învăţământ de zi - şi clasele IX-XIII - învăţământ 
seral sau fără frecvenţă. 

Învăţământul liceal seral şi fără frecvenţă, cu clasele IX-XIII, funcţionează în liceele stabilite de 
inspectoratele şcolare. 

Înscrierea la concursul de admitere în învăţământul liceal de zi se poate face în primii 2 ani de la 
absolvirea gimnaziului, dacă la data începerii anului şcolar elevul nu depăşeşte vârsta de 17 ani. 
(1) Activitatea didactică se poate organiza în următoarele forme: de zi, seral şi fără frecvenţă. 
Formele de învăţământ seral şi fără frecvenţă pot fi organizate numai de către instituţiile de 
învăţământ care au şi cursuri de zi. 

Durata studiilor în învăţământul seral şi în cel fără frecvenţă este mai mare cu un an decât cea 
prevăzută pentru învăţământul de zi. 
In cazul cursurilor la frecventa redusa, durata studiilor intr-un an este de 6 saptamani (3 

saptamani intr-un semestru), iar la seral cursurile se defasoara in fiecare zi de luni pana vineri, 

intre orele 14 si 20.  

Principalul motiv pentru care majoritatea candidatilor au ales un loc la seral sau la Frecventa 
redusa a fost necesitatea unor studii care sa le asigure in continuare locul de munca pe care il au 
sau, de ce nu, sa le aduca unul mai bun.  
Prioritari la repartizare sunt cei care au absolvit un examen de capacitate sau testele nationale. 
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Inspectoratul Scolar Judeţean Tulcea 

Cerere de inscriere Fr/ Seral 2022-2023, clasa 9 

Nr. ________ / ___________________ 

CERERE ÎNSCRIERE 2022-2023 

Doamnă/ Domnule Inspector Şcolar General, 

 

Subsemnatul/ a (nume/ iniţiala/ prenume) ____________________________________________, 

născut/a la data de ________________, CNP: ____________________________, absolvent/a a 

(denumirea şcolii absolvite) _______________________________________________________, 

în anul __________, cu media la: evaluarea naţională __________/ teze cu subiect unic în clasa 

a VIII-a _________/ teste naţionale ___________/ examen de capacitate ___________, media 

anilor V-VIII ____________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru admiterea în clasa a IX -a 

2020-2021- învăţământ seral/ frecvenţă redusă. 

Opţiunile mele sunt (se introduc în ordinea dorită): 

1. Liceul _____________________________________, specializarea/ domeniul pregătirii de 

baza _______________________________, forma de învăţământ seral/ frecvenţă redusă, 

2. Liceul _____________________________________, specializarea/ domeniul pregătirii de 

baza _______________________________, forma de învăţământ seral/ frecvenţă redusă, 

3. Liceul _____________________________________, specializarea/ domeniul pregătirii de 

baza _______________________________, forma de învăţământ seral/ frecvenţă redusă, 

4. Liceul _____________________________________, specializarea/ domeniul pregătirii de 

baza _______________________________, forma de învăţământ seral/ frecvenţă redusă, 

5. Liceul _____________________________________, specializarea/ domeniul pregătirii de 

baza _______________________________, forma de învăţământ seral/ frecvenţă redusă, 

 
Anexez următoarele documente: 

a) Cererea de înscriere (model tipizat I.S.J Tulcea); 

b) Copie Certificat de naştere, cartea de identitate şi după caz, certificatul de căsătorie; 

c) Adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/ Tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ Testele 

naţionale/ Examenul de capacitate; 

d) Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale- în original sau copie); 

e) Fişa medicală emisă de medicul de familie- apt pentru a urma cursurile înv seral/ fr; 

Data: _____/______/______       Semnătură candidat, 

Prin prezenta, declar că sunt informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale 
instituției și sunt de acord ca informațiile din prezentul formular, să fie prelucrate de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, cu respectarea 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679/27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor . 

Da 
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Informaţii privind:  

 
PLANUL DE ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI SERAL, AN ȘCOAR 

2022-2023, JUDEȚUL TULCEA 

Cod 
spec. 

Denumirea unității de 
învățământ 

Localitatea Filieră/ Profil Formă Specializare/  
Domeniu de 
pregătire 

Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

144 LICEUL TEHNOLOGIC 
"HENRI COANDĂ" TULCEA 

Tulcea Tehnologică/  
Tehnic 

Seral Mecanică 28 1 

145 LICEUL TEHNOLOGIC "ION 
MINCU" TULCEA 

Tulcea Tehnologică/  
Tehnic 

Seral Industrie textilă și 
pielărie 

28 1 

146 LICEUL TEHNOLOGIC 
AGRICOL 
„NICOLAE CORNĂȚEANU” 
TULCEA 

Tulcea Tehnologică/  
Resurse naturale și 
protecția mediului 

Seral Agricultură 28 1 

147 LICEUL "DIMITRIE 
CANTEMIR" BABADAG 

Babadag Teoretică/ Umanist Frecvență 
redusă 

Științe sociale 28 1 

TOTAL FR ȘI SERAL 112 4 
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Unităţile şcolare din judeţul Tulcea în care se organizează învățământ SERAL SI FR 2022-2023 

 
 1 Liceul Tehnologic  

"Ion Mincu" Tulcea 
Tulcea Str.1848, nr.7  0240533957 0240533957 gstl_2007@yahoo.com  

2 Liceul Tehnologic 
"Henri Coandă" 
Tulcea 

Tulcea Str. Tineretului, nr. 2 0240535718 0240535557 coandatl@gmail.com  

3 Liceul Tehnologic 
Agricol "Nicolae 
Cornăţeanu" Tulcea 

Tulcea Str.Isaccei, nr.104 0240534955 0240534701 colagrtl@yahoo.com  

4 Liceul "Dimitrie 
Cantemir" Babadag 

Babadag Str. Aurel Vlaicu, nr. 3 0240561134 0240562065 dcantbab@yahoo.com  
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