IN ATENTIA CANDIDATILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
CARE DORESC INSCRIEREA LA STUDIILE LICEALE IN
ROMANIA CU BURSA , REPARTIZAREA ROMANILOR DE
PRETUTINDENI IN ANUL SCOLAR 2015-2016
1.
Statul român acorda 796 burse
2.
Elevii consulta broșura locurilor repartizate la liceele din România (care
trebuie returnată comisiei)
3. Candidații admiși la unitățile cu proba la vocațional sau limba modernă vor
susține la unitatea unde sunt admiși, in perioada 7-11 septembrie 2015
4.
Celor care doresc sa se înscrie la teologie, li se cere si recomandarea sau
acordul conducătorilor locali de culte
5.
Atenție la liceele care au locuri de cazare numai pentru baieri sau pentru
fete
6.
Candidații vor completa cât mai multe opțiuni în fișa de înscriere (opțiune
= dorința)
7.
Formularul de înscriere se va completa numai cu litere mari de tipar
8.
Nu se completează direct fisa, ci mai întâi pe ciornă, care ulterior se
transcrie cu grija (nu se admit ștersături si modificări)
9.
Media de admitere nu se completează de către candidat, se calculează de
către comisia de admitere, în baza documentelor școlare depuse la dosar
10.
Candidații admiși se vor prezenta direct la unitatea unde au fost repartizați,
înainte de începerea anului școlar (7 -11 septembrie) – acolo primesc informații
despre cazare
11.
Pentru informații suplimentare despre cazare, profilul (meseria) etc., elevii
admiși NU se vor adresa ISJ Iași, nici MECȘ, ci secretariatelor unităților școlare care
aloca locuri pentru elevii din R. Moldova

MODUL DE CALCULARE A MEDIEI PENTRU CANDIDATII DIN
REPLUBLICA MOLDOVA CARE DORESC INSCRIEREA LA
STUDIILE LICEALE IN ROMANIA CU BURSA , REPARTIZAREA
ROMANILOR DE PRETUTINDENI IN ANUL SCOLAR 2015-2016

A. Repartizarea pentru absolvenții de gimnaziu in R. Moldova se face in funcție de
media de admitere (MA) care se calculează astfel:
MA=(3xMEAG+ABS)/4
unde:
MA = media de admitere;
MEAG = media la examenul de absolvire a gimnaziului;
ABS = media generală de absolvire a anilor de studii din învățământului gimnazial.
Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
B. Repartizarea pentru românii de pretutindeni, absolvenţi ai clasei a VIII-a din
România se face in funcție de media de admitere ( MA) care se calculează
astfel:
MA=(ABS+3xEN)/4
unde:
MA = media de admitere.
ABS = media generală de absolvire a claselor V–VIII;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei
a VIII-a
Media generală şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire.

CALENDARUL ÎNSCRIERII ROMÂNILOR DIN REPUBLICA
MOLDOVA LA STUDIILE LICEALE ÎN ROMÂNIA PE LOCURILE
CU BURSĂ,REPARTIZATE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, ÎN
ANUL ȘCOLAR 2015-2016
Absolvenții de gimnaziu în R. Moldova, precum și românii din
R. Moldova, absolvenţi ai clasei a VIII-a în România, se pot
înscrie la I.S.J. Iași sau la sediile misiunilor diplomatice ale
României din Cahul, Chișinău și Bălți, în perioada 18 – 31 iulie
2015, prin depunerea dosarului candidatului, conform Anexei 2
din metodologia de admitere, la comisia de admitere
Program
I.S.J. Iași: 17.07.2015 – 31.07.2015, orele 8.00 – 16.00
sâmbăta și duminica : orele 8.00 – 12.00
Bălţi:
18.07.2015 – 22.07.2015, orele 9:30-13:00; 14:00-18:00
Chişinău: 23.07.2015 – 27.07.2015, orele 9:30-13:00; 14:00-18:00
Cahul:
28.07.2015 – 31.07.2015, orele: 9:30-13:00; 14:00-18:00

Persoane de contact: insp. Alla Apopei, tel. 0758089409
insp. Gabriela Conea, tel.0758089407

Dosarele vor fi depuse personal de către candidații minori însoțiți
de unul dintre părinți, în prezența Comisiei mixte
AFISAREA LISTELOR CU REZULTATELE CONCURSULUI se
face pe 3 august 2015
În termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor, se
vor depune cererile de transfer pentru cazurile speciale (frați,
gemeni, elevi care au rude de gradul I în România, eventuale erori
de operare a codurilor din fișa de înscriere)
Pe 9 august 2015, AFISAREA LISTELOR CU REZULTATELE
FINALE ale elevilor admiși în clasa a IX-a la liceele din România pe siteurile http://www.isjiasi.ro/ și http://www.edu.ro/

