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Nr. 8519/25.07.2022 

ADMITERE 2022 – ETAPA a II – a prin repartizare de către CAJ,  

august 2022 

 

IMPORTANT: În toate cazurile, media de admitere a solicitantului trebuie să fie mai mare sau 

egală cu media ultimului admis pe locul 24/26 ca urmare a repartizării computerizate, la 

specializarea respectivă/clasa respectivă. 

Candidații rromi și candidații cu CES își vor păstra prioritatea pe locurile destinate acestora. 

Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor de aptitudini va avea loc în data de 26 iulie 

2022, în următoarele locații: 

- Pentru vocațional Arte la Liceul de Arte ”H. Darclee” Brăila 

- Pentru vocațional Sportiv la Liceul cu Program Sportiv Brăila 

Cererile însoțite de documentele justificative se vor depune: 

la sediul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, Bld. Al. I. Cuza, nr. 172 

PROGRAM DEPUNERE DOSARE: 

01 – 03 AUGUST 2022 – între orele 10
00

 – 14
00 

ATENȚIE: Completarea cererii cu codurile liceelor/colegiilor se va face respectând Lista cu locurile 

libere postată pe site – ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila în data de 25.07.2022, 

www.isjbraila.ro/Examene nationale/Admitere și la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Brăila. 

Dosarul va cuprinde următoarele documente:  

- cerere de înscriere la etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, august 2022  

- copie după certificatul de naștere/copie după cartea de identitate;  

- copie după adeverința cu media de admitere;  
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- copie după anexa la fișa de înscriere – pentru cei care au susținut/și-au echivalat probe de aptitudini 

sau probe de limba maternă/ lloca;  

- în cazul candidaților care au optat pentru locurile  llocat pentru romi, recomandarea scrisă din partea 

preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se 

atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din  llocate e organizaţie;  

- în cazul candidaților care au optat pentru locurile distinct  llocate elevilor cu CES, copia 

certificatului de orientare școlară și profesională, care să fi fost emis de Centrul Județean /al 

Municipiului București de Resurse și asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la 

începutul semestrului al II-lea din anul școlar 2021-2022.  

Ședințele publice se vor desfășura în data 04 august 2022, începând cu ora 9.00, la sala de 

ședințe (corp B) a Inspectoratului Școlar Județean Brăila, str. Petru Maior, nr. 20, după un program 

care va fi afișat în data de 03 august  2022, ora 16.00 (la avizierul și site-ul ISJ Brăila) și care va fi 

transmis unităților de învățământ gimnazial. 

Lista cu repartizarea candidaților va fi afișată pe site-ul și la avizierul Inspectoratului Școlar 

Județean Brăila, în data de 05 august 2022. 

 

COMISIA DE ADMITERE JUDEȚEANĂ 


