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PREFAȚĂ 
 

Ad iterea î  î văţă â tul li eal de stat, pe tru a ul ş olar  – 2015, se orga izează î  onformitate cu 

Ordinul M.E.N nr. 4925/29.08.2013., respectiv cu  Metodologia de orga izare şi desfăşurare a ad iterii î  
î văţă â tul liceal de stat pe tru a ul şcolar -2012, upri să î  A exa I a ordi ului i istrului edu aţiei, 
er etării, ti eretului şi sportului r. / .  Ad iterea î  î văţă â tul profesional de stat cu durata de 3 ani este 

regle e tată de Ordi ul M.E.N. r. / . . . 

             Repartizarea a didaţilor î  lasa a IX, î  a ele situaţii se va fa e şi î  a est a  după riteriul ediilor de 
ad itere şi al opţiu ilor elevi lor. 

Trecerea de la gimnaziu la liceu sau la ş oala profesio ală este pri a s hi are ajoră în cariera elevului.  

A eastă pri ă experie ţă îi va deter i a viitorul său traseu ş olar şi ariera sa profesio ală e va ur a. De aceea, este 

i porta t a, alături de ş oală,  pări tele să-l ajute să depăşeas ă u su es a est prag şi să-i fie alături ai ult a 
oricând.  

Di  a est pu t de vedere, roşura de faţă se doreşte a fi u  spriji  pe tru elevi şi pări ţi, î tru ât upri de şi 
si tetizează toate i for aţiile referitoare la demersul privind admiterea la liceu sau la ş oala profesio ală î  . Ea 
o ţi e: etodologia şi ale darul ad iterii şi oferta edu aţio ală a li eelor şi ş olilor profesio ale pe tru a ul ş olar 

2014-2015. 

Co sideră  ă oferta laselor de liceu şi a laselor de î văţă â t profesio al u durata de  a i di  judeţul 
ostru este diversifi ată şi ge eroasă, î tru i d evoile a solve ţilor de gi aziu, su  aspe tul profilurilor şi 

spe ializărilor, dar ai ales a orată î  eri ţele pieţei de u ă, astfel î ât la a solvirea li eului sau a ş olii 
profesionale ti erii să ai ă oportu ităţi adaptate evoilor, i tereselor şi, ai ales, a ilităţilor lor: a ederea spre 
î văţă â tul superior şi/sau spre u  lo  de u ă.  

Î tru ât, î  perioada ur ătoare, elevii a solve ţi de lasa a VIII- a vor opta şi vor concura pentru un loc în  liceul 
agreat sau î  ş oala profesio ală dorită de fie are, este i porta t a, atât ei, ât şi pări ţii lor să ai ă toate i for aţiile 

e esare şi sele ţia să se fa ă î  u oşti ţă de auză. 

Dragi elevi şi pări ţi, roşura de faţă vă este de u  real folos. Î  plus, dirigi ţii şi profesorii vă pot spriji i u 
re o a dări, sfaturi şi i for aţii, aşa ă vă dori  ult su es tuturor.  

Fie ca admiterea di  a est a  să  le ofere  tuturor a solve ţilor de lasa a VIII - a ea ai u ă şa să de a-şi 
o ti ua studiile şi pregătirea lor pe tru viitor! 

 

MULT SUCCES! 

 

 

Inspector şcolar general, 

Prof. Claudius Lucian MLADIN 
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PARTEA I 

Admiterea în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2014-2015 

 Broşura  cuprinde în acest capitol informaţiile necesare candidaţilor la admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul 

şcolar 2014-2015. Scopul editării ei este de a facilita accesul absolvenţilor de gimnaziu, al părinţilor acestora şi al tuturor celor 

interesaţi la o sinteză informativă privind sistemul actual de admitere, şi, nu în ultimul rând, de a contribui la buna desfăşurare şi 

finalizare a repartizării computerizate a candidaţilor. 

 Conţinutul este astfel structurat încât să constituie un ghid util, uşor de utilizat. Acest capitol cuprinde: 
 

• calendarul desfăşurării admiterii; 

• informaţii utile privind admiterea; 

• lista tuturor unităţilor de învăţământ liceal din judeţul Arad, adresele acestora, planul de 

şcolarizare acordat fiecăreia pentru următorul an şcolar, pe forme de învăţământ, filiere, specializări şi numărul de locuri 

alocat fiecărei filiere sau specializări.  

 

Pentru metodologia de desfăşurare a admiterii in extenso şi pentru alte informaţii suplimentare,  

poate fi accesat următoru l site de internet al Ministerului Educaţiei Naționale : 

http://admitere.edu.ro 

 La nivelul judeţului Arad, informaţii de interes local, rezultatele obţinute la Evaluare Naţională şi listele candidaţilor 

admişi în urma repartizării computerizate vor putea fi accesate de pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Arad: 

www.isjarad.ro/forum   în subiectul Admitere clasa  a  IX-a  

 

 Centrul de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe care doresc să se înscrie în judeţul Arad şi pentru candidaţii rromi este la 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad. 

 Centrul de înscriere în învăţământul seral şi fără frecvenţă, pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 

ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015 va fi la  Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "Henri Coandă" Arad, 

situat  pe str. Mărăşeşti nr. 34. 
 
 

 Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 se desfășoară în 

conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal  de stat pentru anul şcolar 2011-2012 

cuprinsă în anexa 1 a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat. 

            Prezentăm mai jos Anexa nr. 2 la ordinul M.E.N. nr. 4925/2013, privind  organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2014 – 2015, care modifică calculul mediei de admitere.  

 

http://admitere.edu.ro/
http://www.isjarad.ro/forum/
http://www.isjarad.ro/forum/viewforum.php?f=271
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Calculul mediei de admitere  

utilizate pentru admiterea în învățământul liceal  

pentru anul școlar -2015 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se 
calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care 
are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul 
mediei de admitere. 

2. Calculul mediei de admitere se face astfel: 

 

4

3ENABS
MA

              

unde: 
 MA = media de admitere. 

 ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  

   EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a 

 

 

Acest ordin de ministru modifică prevederile articolelor corespunzătoare  metodologiei, anexa la ordinal 
MECTS nr.4802/2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat . 
  

 

 

De asemenea, vă atragem atenţia că anumite articole ale metodologiei amintite mai sus sunt modificate prin 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014 -2015, prevăzut în anexa nr. 1, parte 

integrantă a ordinului M.E.N. nr. 4925/2013. 
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Anexa la ordinal MECTS nr.4802/2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2011-2012 

_____________________________          
                                                   Extras din 

Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii  
în învățământul liceal de stat 

                                                           pentru anul şcolar 2014-2015 

 

Cap.1 Dispoziții generale 
Art. 1. Admiterea elevilor în învăţământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta 

metodologie. 
Art. 2. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă 

modalitatea de evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Procedurile 
de organizare, calendarul de desfaşurare, disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţionala si programele care 
stau la baza elaborarii itemilor sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale prin ordin separat. 

(2) Media generala obţinută la Evaluarea Naţionala constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în 
învăţământul liceal de stat. 

Art. 3. (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, pentru 
persoanele care depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învăţământul se poate organiza si 
în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. 

(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învaăţământul de zi, este cel puţin egal 
cu numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2012. 

(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2013, indiferent de vârstă, precum și cei din promoţiile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, se înscriu în 
învăţământul liceal, la cursuri de zi. 

(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data data 
începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu 
frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere. 
(2) Media de admitere(MA) este media aritmetica între media generală la Evaluarea Naţională(EN) 

susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIIIa (ABS). 
(3) Calculul mediei de admitere se face astfel: 

                                                                                 MA    ABS+3*EN  
unde :                                                                           4 
          MA = media de admitere.
         ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;  
           EN = media generală obținută la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a 

 
(4)  Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală 

obținută la Evaluarea Națională se va înlocui cu  media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până 
în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007, ori cu media la 
tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 şi 2009.  

(5) Pentru absolvenții din promoțiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se  
calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la tezele cu  
subiect unic susținute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susținute în clasa  
a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculează ca medie  
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.  

_________________________________________________________________________________  

Admiterea în învățământul liceal de stat - 2014  
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Anexa la ordinal MECTS nr.4802/2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 
anul şcolar 2011-2012 ______________________________________________________________________________________ 

 
 (6) Media generală la Evaluarea Națională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără 

rotunjire, din notele obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.  
(7) Media generală la Evaluarea Națională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele 

obținute la evaluarea națională sunt inferioare notei cinci.  
(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Națională din clasa a 

VIII-a este inferioară notei cinci.  
(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două 

zecimale, fără rotunjire.  
(10) Excepție de la prevederile alin.(1) fac liceele/clasele pentru care se sus in probe de 

aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se sus in probe de verificare a cunoştințelor 
de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităților naționale, pentru care se sus in probe de 
verificare a cunoştințelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile 
prezentei metodologii.  

(11) Prevederile prezentei metodologii, se aplică în mod corespunzător pentru absolvenții  
învățământului  gimnazial  de  până  în  anul 2009  inclusiv,  înlocuind,  după  caz,  sintagma „Evaluarea 
Națională” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenții gimnaziului de  
până în anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele naționale”, pentru absolvenții din perioada 2004-2007, 
respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a”, pentru absolvenții din promoțiile 
2008 şi 2009.  

(12) Pentru absolvenții gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susținut de mai multe ori  
examenul de capacitate/testele naționale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea  
mai mare din mediile generale obținute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele  
naționale. Media generală menționată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5.  

Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învățământul de zi, a absolvenților de gimnaziu  
(cu excep ia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se sus in probe de aptitudini, a  
celor care solicită înscrierea în învățământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale  
pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menționate în prezenta metodologie) se  
face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza  
opțiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita  
locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unitățile şcolare finanțate de la bugetul de  
stat.  

(2) În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajați  folosind, în ordine, 
următoarele criterii:  

a)  media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a  
b)  media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;  
c)  nota obținută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naționale;  
d)  nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale;  
e)  nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale, respectiv nota de la proba de 

verificare a cunoştințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor Art.10, în cazul candidaților care 
solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.  

(3) În cazul în care, la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată 
pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menționate la alin. (2), lit. a), b), 
c), d) şi e) egale, atunci toți aceşti candidați sunt declarați admişi la opțiunea solicitată.  

 
 

__________________________________________________________________________________  
Admiterea în învățământul liceal de stat - 2014  
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Anexa I la ordinul MECTS nr.4802/2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2011-2012  

______________________________________________________________________________  
Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocațional, repartizarea candidaților se efectuează pe filiere, profiluri şi 

specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcție de opțiuni.  
(2)  În  cazul  filierei  tehnologice, repartizarea candidaților  se  face  pe  domenii, în  ordinea  

descrescătoare a  mediilor  de  admitere  şi în funcție de opțiuni. Repartizarea pe calificări  
profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi  
conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învățământ şi inspectoratul şcolar au obligația de  
a  afişa,  până  la  data  de 1  mai  a  anului  în  care  se  organizează  admiterea,  oferta  de  

şcolarizare/oferta  de  formare  profesională  concretizată  în  profiluri,  domenii  şi  calificări profesionale.  
 
Art. 7. Pentru liceele din filiera vocațională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi 

pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe 
de aptitudini, conform metodologiei prezentate în Anexa III a prezentului ordin.  

 
Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, 

aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.  
(2) Pentru profilul artistic - arte vizuale, profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea 

filologie , media finală de admitere se calculează astfel:  

3 APT + MA= MFA, 

                                                                                      4 
unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini;  
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); MFA = media finală de admitere.  
 
(3) Pentru profilul artistic - muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează astfel: 

APT + MA= MFA 
                                                                                                2 

unde:   APT = nota finală la probele de aptitudini;  
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); MFA = media finală de admitere.  
 
(4) Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:  

APT + 3 MA= MFA 
                                                                                      4 
unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini;  
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); MFA = media finală de admitere.  
 
(5) La profilul militar, media finală de admitere  se calculează astfel:  

NT + MA= MFA 
                                                                                      2 
unde:   
NT = nota obținută la testul grilă de verificare a cunoştințelor la disciplinele Limba şi  

literatura română şi Matematică;  
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); MFA = media finală de admitere.  
 
 

_________________________________________________________________________________ 
Admiterea în învățământul liceal de stat - 2014  
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Anexa I la ordinul MECTS nr.4802/2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2011-2012  

______________________________________________________________________________________  
 
 (6) Media finală de admitere, menționată la alin. (2), (3), (4) şi (5), se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire.  
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins.  
 
Art. 9.  Candidații  respinşi  la  probele  de  aptitudini  vor  participa  la  repartizarea computerizată, 

putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unități de învățământ sau  la alte unități de 
învățământ.  

 
Art. 10. (1)  Liceele  care  organizează  clase  cu  predare  în  limbile  minorităților naționale  vor 

organiza o probă de verificare a cunoştințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au studiat în 
gimnaziu în limba maternă respectivă. Proba se va organiza după o metodologie care va fi anunțată de către fiecare 
inspectorat şcolar, până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea.  

(2) Aprecierea probei menționate la alin. (1) se face cu note . În situația în care candidatul a obținut la 
probă cel puțin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susținută proba de verificare a cunoştințelor de limbă maternă 
va trece nota obținută de candidat în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obținută la limba şi 
literatura maternă la evaluarea națională”; se va specifica şi limba maternă la care a fost susținută proba. 
Directorul unității de învățământ la care a fost susținută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea 
notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere.  

(3) Nota obținută la proba de verificare a cunoştințelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul mediei 
de admitere , dar constituie criteriu de departajare conform Art. 5, alin.(2).  

(4) În situația în care candidatul a obținut, la proba de verificare a cunoştințelor de limbă maternă, o notă mai 
mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unității de învățământ la care s-
a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere, fără a completa rubrica „nota obținută la limba şi 
literatura maternă la evaluarea națională” şi fără a modifica în alt mod anexa fişei. În acest caz, candidatul 
nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă respectivă.  

(5) Candidații care au participat la proba de verificare a cunoştințelor de limbă maternă, indiferent 
dacă au promovat-o sau nu, îşi vor completa fişa de opțiuni la şcolile generale de proveniență, în perioada 
prevăzută de calendarul admiterii.  

(6) Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica 
„nota obținută la limba şi literatura maternă la evaluarea națională” (una dintre ele fiind, eventual, limba 
maternă în care a studiat disciplinele la gimnaziu).  

(7) Candidații la liceele/clasele cu predare în limba minorităților, care au studiat în limba maternă şi, deci, au 
susținut Evaluarea Națională la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să sus ină proba de verificare a 
cunoştințelor de limbă maternă. Ei vor completa fişele cu opțiuni în perioada specificată de calendar, la şcolile 
generale de proveniență. Şcolile generale de proveniență a acestor candidați vor completa, în fişa de înscriere, 
notele obținute de aceştia la Evaluarea Națională pentru proba de limba şi literatura maternă.  

(8) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităților naționale decât acei  
candidați care au studiat în limba maternă şi, deci, au susținut Evaluarea Națională la limba  
respectivă, sau care au susținut şi promovat proba de verificare a cunoştințelor de limbă maternă menționată anterior. 
Pentru candidații care nu îndeplinesc condiția de mai sus, nu se iau în considerare opțiunile pentru clase cu 
predare în limbile minorităților naționale, înscrise în fişă.  
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Art. 11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne , 

comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti va organiza o probă de verificare a cunoştințelor la 
limba modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menționată în calendarul admiterii, conform 
metodologiei aflate în Anexa IV a prezentului ordin.  

(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menționată la alin. (1) se face cu note. În situația în care 
candidatul a obținut la probă cel puțin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susținută proba de verificare a 
cunoştințelor de limbă modernă va trece nota obținută de candidat în anexa fişei de înscriere a acestuia, la rubrica 
„nota obținută la proba de limbă modernă …”. Se va indica şi limba modernă la care s-a susținut proba. Directorul 
unității de învățământ la care a fost susținută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se 
vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere.  

(3) În situația în care candidatul a obținut la proba de verificare a cunoştințelor de limbă modernă o notă mai 
mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unității de învățământ la care s-
a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere fără a completa rubrica „nota obținută la proba de limbă 
modernă” şi fără a modifica în alt mod fişa. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu 
predare în regim bilingv a limbii moderne respective.  

(4) Candidații care au participat la proba de verificare a cunoştințelor de limbă modernă, indiferent dacă 
au promovat sau nu această probă, îşi vor completa fişa de opțiuni la şcolile generale de proveniență, în perioada 
prevăzută de calendarul admiterii.  

(5) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei  
candidați care au susținut şi promovat proba de verificare a cunoştințelor de limbă modernă  

menționată anterior. Pentru candidații care nu îndeplinesc condiția de mai sus, nu se iau în  
considerare opțiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fişă. 

(6) Nota obținută la proba de verificare a cunoştințelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul 
mediei de admitere.  

(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv,  
există candidați cu opțiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, precum şi toate 

mediile menționate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă 
candidatul care a obținut notă mai mare la proba de verificare a cunoştințelor de limbă modernă.  

(8) Candidații pot Susține proba de verificare a cunoştințelor de limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, 
în funcție de programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar.  

(9) Candidații, care au susținut şi promovat proba de verificare a cunoştințelor de limbă modernă şi nu au fost 
repartizați la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizați, pentru clasele cu 
predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai Susține altă probă de verificare a cunoştințelor de limbă.  

(10) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaților 
care au susținut proba de verificare a cunoştințelor de limbă modernă, menționată la alin. (1), mai rămân locuri libere, 
unitățile de învățământ organizează o nouă probă de verificare a cunoştințelor de limbă.  
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Cap.3 Susținerea probelor de aptitudini  
 
Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 

27-29 mai 2013.  

(2) Înscrierea pentru Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştințelor de limbă 
maternă sau de limbă modernă se face direct de către candidați, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea 
şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, al cărei model este comunicat de Comisia Națională de 
Admitere până la data de 1 martie .  

Art.21. (1) Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, ini iala tatălui, 
prenumele, codul numeric personal, şcoala şi județul de proveniență), anexele fişelor de înscriere  ale 
absolvenților clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a 
cunoştințelor de limbă modernă sau maternă. Anexele fişelor se eliberează solicitanților, până la data de   23 
mai a anului în care se organizează admiterea, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care 
candidatul solicită înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştințelor de limbă maternă sau 
modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere.  

(2) Anexele fişelor acestor candidați sunt înmânate candidaților/părinților, care semnează de  
primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat:  
“anexă la fişa de înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării acesteia: “participare la  
probe  de  aptitudini”  sau “participare  la  probe  de  verificare  a  cunoştințelor  de  limbă  

modernă/maternă”.  

Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 30 mai - 1 iunie 2013.  

(2) Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere județeană/a  
municipiului Bucureşti. Aceasta poate decide ca, în urma probelor de aptitudini, candidații  
declarați admişi la aceste probe pot fi repartizați la orice unitate de învățământ liceal din județ 
care organizează clase vocaționale în specializarea pentru care au fost susținute probele.  

(3) Rezultatele  probelor menționate la alin.(1) vor fi afişate în dimineața zilei de 3 iunie 2013, la unitățile 
şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun şi se rezolvă eventualele  contestații,  
acolo  unde  metodologia  prevede  acest  lucru.  Rezultatele contestațiilor se afişează până la data de     4 iunie 2013.  

(4) Odată cu afişarea listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul unității de învățământ 
care a organizat probele, se afişează, la loc vizibil, precizarea că listele afişate nu reprezintă listele candidaților 
admişi la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini. Se va preciza faptul că, la liceele vocaționale, nu pot 
fi admişi decât candidații care îndeplinesc prevederile prezentei metodologii şi se vor afişa precizările de la art. (8) 
al prezentei metodologii, privitoare la admiterea acestor candidați.  

 
(5) În data de 4 iunie 2013, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, inițiala 

tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi județul de proveniență a candidaților 
declarați admişi la probele de aptitudini, este transmis electronic şi în scris comisiei de admitere județene/a 
municipiului Bucureşti.  

 
 
__________________________________________________________________________________  
Admiterea în învățământul liceal de stat - 2014  
 
 



 
11 

Anexa I la ordinul MECTS nr.4802/2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2011-2012  

______________________________________________________________________________________  

 (6) Listele candidaților declarați admişi la probele de aptitudini se actualizează după încheierea  
semestrului al doilea (prin eliminarea candidaților corigen i, repeten i, cu situația neîncheiată sau  
exmatricula i) şi se transmit, în termen de trei zile de la încheierea cursurilor, semnate şi  
stampilate  de  director,  precum  şi  în  format  electronic,  comisiei  de  admitere  județene/a  
municipiului Bucureşti. De corectitudinea datelor transmise comisiei de admitere, răspunde  
directorul unității de învățământ la care candidații au absolvit cursurile gimnaziale. Comisia de  
admitere județeană/a municipiului Bucureşti comunică liceelor care au organizat probe de  
aptitudini listele actualizate.  

(7) În ziua afişării rezultatelor finale la Evaluarea Națională, comisia de admitere județeană/a municipiului 
Bucureşti transmite fiecărui liceu care a organizat probe de aptitudini lista cu rezultatele la Evaluarea Națională, 
în vederea calculării mediilor de admitere/mediilor finale de admitere pentru candidații care au promovat probele 
de aptitudini şi a stabilirii candidaților admişi la clasele vocaționale.  

Art.23.  Absolvenții  care  au  promovat  probele  de  aptitudini  la  liceele/clasele  din învățământul 
vocațional sunt admişi pe locurile pentru care au susținut testele/probele astfel:  

a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezenta  metodologie, 
pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;  

b)  în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face 
pe bază de calificativ: admis-respins.  

Art.24. (1) Listele finale cuprinzând candidații declarați admişi la probele de aptitudini,  
conform prezentei metodologii, sunt validate de către inspectoratul şcolar județean şi sunt  
afişate la sediul unității liceale la care s-au susținut probele, până în data de 4 iunie  2013.  

(2) În data de 4 iunie  2013, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, ini iala 
tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi județul de proveniență a candidaților 
declarați admişi la probele de aptitudini, este transmis electronic şi în format tipărit comisiei de admitere județene/a 
municipiului Bucureşti.  

(3) Centrul de admitere județean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Național de Admitere, într-
un fişier separat, până la data de 8 iulie 2013, lista candidaților admişi la liceele vocaționale, în urma promovării 
probelor de aptitudini.  

Listele cuprinzând candidații admişi la liceele militare sunt trimise electronic de către centrele județene de 
admitere din județele în care se află unitățile de învățământ respective, într-un fişier separat, la Centrul Național de 
Admitere, până la data de 8 iulie 2013.  

(4) Candidații declarați respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi la liceele  
vocaționale din lipsă de locuri, ridică, în data de 8 iulie 2013, fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la 
care au susținut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de 
calendarul admiterii, completează opțiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au 
absolvit-o. Aceşti candidați participă la repartizarea computerizată.  
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Cap.4 Susținerea probelor de verificare a cunoştințelor de limbă modernă sau maternă  
 

Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştințelor  
de limbă maternă sau de limbă modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 27 mai -29 mai 2013.  

(2) Probele de verificare a cunoştințelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada       30 
mai -1 iunie 2013.  

(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10, Art.11 şi Anexei IV din prezenta metodologie.  

(4) Probele de verificare a cunoştințelor de limbă modernă/maternă se organizează la centrele  
stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti. Candidații declarați admişi la  
aceste probe pot fi repartizați la orice unitate de învățământ liceal din județ care organizează clase  
bilingve pentru limba modernă respectivă, respectiv la clase cu predare în respectiva limbă a  
minorităților.  

(5) Rezultatele  probelor menționate la alin.(1) vor fi afişate în dimineața zilei de 3 iunie 2013, la unitățile 
şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun eventualele contestații, acolo 
unde, potrivit Anexei IV, este prevăzut acest lucru.  Rezultatele contestațiilor se afişează în data de 4 iunie 2013.  

(6) În data de 4 iunie 2013, după afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunoştințelor de 
limbă modernă sau maternă, tabelul cu numele, ini iala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal 
al acestuia, şcoala şi județul de proveniență, media de admitere  a  candidaților  declarați  admişi  la  proba  de  
verificare  a  cunoştințelor  de  limbă modernă/maternă ,  este  transmis  electronic  şi  în  scris  comisiei  de  
admitere  județene/a municipiului Bucureşti.  

Art.26. (1) Candidații care au participat la probele de verificare a cunoştințelor de limbă maternă sau 
de limbă modernă, primesc, de la unitatea şcolară la care au susținut probele, anexa fişei de înscriere completată 
sau nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştințelor de limbă modernă, respectiv maternă, în data de 5-6 
iunie 2013.  

(2) Candidații depun, la unitatea de învățământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la data de 10 iunie 
2013. Anexele completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de înscriere.  

(3) Candidații care au participat la probele de verificare a cunoştințelor de limbă maternă sau de limbă 
modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opțiuni la centrul de înscriere la care 
este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, şi participă la 
repartizarea computerizată.  

Art.27 (1) Centrul de admitere județean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Național de Admitere, 
într-un fişier separat, până la data de 12 iunie 2013, lista candidaților care au promovat probele de verificare a 
cunoştințelor de limbă modernă sau maternă.  

(2) Listele menționate la alin. (1), precum şi cele menționate la Art. 24, alin. (3) cuprind: numele, ini iala tatălui şi 
prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi județul de proveniență, limba modernă/maternă la 
care a susținut testul și nota obținută.  

(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului Național de Admitere, răspunde preşedintele comisiei de 
admitere județene/a municipiului Bucureşti.  
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Cap.5 Pregătirea admiterii  
 

Art.29. (1) Informațiile cuprinse în broşură vor fi puse la dispoziția părinților şi a elevilor  
şi vor fi prezentate în şedințe de instruire , organizate în acest scop în perioada 13 mai - 31 iunie  
2013.  

(2) În situația în care părinții doresc înscrierea elevilor la unități şcolare situate în alt județ, aceştia îşi iau 
informațiile referitoare la rețeaua şcolară direct de la centrele speciale de înscriere, stabilite de inspectoratele şcolare 
ale județelor respective pentru candidații din alte județe.  

Art.30. (1) Candidații pot participa la repartizarea computerizată într-un singur județ.  
Înscrierea candidaților pentru admiterea în liceele din județul de proveniență se face, în  
perioada prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru  
absolvenții din seriile anterioare). Candidații care participă la admitere în alte județe se înscriu la  
centrul special de înscriere  din județul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de  
grafic.  

 (3) Comisiile de admitere județene/a municipiului Bucureşti pot transmite în unitățile de învățământ 
gimnazial doar modelul electronic al fişei de înscriere. În unitățile de învățământ gimnazial, fişele de înscriere se 
completează electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate şi sunt date elevilor 
pentru completarea opțiunilor. Fişele de înscriere respectă întocmai modelul transmis de Ministerul Educației  
Naționale şi sunt tipărite față-verso.  

(4) Pentru situațiile în care nu există posibilitatea completării electronice a fişelor de înscriere,  
comisiile de admitere județene/a municipiului Bucureşti răspund de tipărirea şi de transmiterea la  
şcolile respective a fişelor de înscriere într-un număr suficient, pentru a asigura înscrierea tuturor  
candidaților.  

Art.31. Secretariatele şcolilor completează, până la data de 5 iulie 2013, pe fişele de înscriere: codul acordat 
unității de învățământ gimnazial, datele personale  ale absolvenților de clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a 
V-a - a VIII-a, media de admitere, notele şi media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a. 
Completarea fişelor de înscriere se face electronic, cu excepția cazurilor menționate la Art. 30, alin. (4).  

Art.32. (1) Fiecare unitate de învățământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru 
prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi ştampilată de 
directorul şcolii. Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fişei de înscriere se consideră tentativă de 
fraudă şi atrage după sine sancționarea penală, civilă, administrativă sau disciplinară a vinovaților, după caz.  

(2) Pentru candidații care au susținut şi promovat probe de verificare a cunoştințelor de limbă modernă sau 
maternă, fişa de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată, în original, fişa cu rezultatele la probe, 
semnată şi ştampilată de directorul unității de învățământ la care acestea au fost susținute.  

(3) Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o nouă fişă de înscriere, pentru candidații care au 
participat la prima etapă, dar nu au fost repartizați.  

Art.33. După încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaților şi a  
mediilor/notelor prevăzute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de  
învățământ gimnazial afişează, până la data de 5 iulie 2013, lista cuprinzând candidații din centrul  respectiv,  în  
ordinea  descrescătoare  a  mediilor  de  admitere.  Lista  cuprinde  şi notele/mediile menționate la art. 31.  

Art.34. Directorii unităților de învățământ gimnazial semnează şi răspund de transcrierea corectă a datelor în 
fişele de înscriere ale elevilor din şcoala respectivă.  
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Cap.6 Completarea fişelor de înscriere ale candidaților  
 
Art.35. (1) Directorii unităților de învățământ gimnazial stabilesc, până la data de 7 mai a anului în care se 

desfăşoară admiterea, graficul desfăşurării pe clase a acțiunilor de completare a opțiunilor pentru absolvenții clasei a 
VIII-a.  

(2) Acțiunile de completare a opțiunilor pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în  
perioada 5 iulie - 9 iulie 2013. La fiecare şedință, participă elevii, părinții/tutorii legal instituiți  
(un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginții, precum şi un membru sau un delegat al  
Consiliului de administrație al unității şcolare. Părinții/tutorii legal instituiți semnează un proces- 
verbal de instruire.  

Art.36. (1) În cadrul acestor şedințe, elevii şi părinții sunt informați asupra rezultatelor  
obținute la nivelul județului, respectiv al municipiului Bucureşti, la Evaluarea Națională din clasa  
a VIII-a precum şi asupra ierarhiei absolvenților de clasa a VIII-a din județ/municipiul Bucureşti.  
Pentru aceasta, inspectoratele şcolare transmit, până în data de 5 iulie 2013, în fiecare unitate  
de învățământ gimnazial, numărul de absolvenți pe tranşe de medii de admitere, precum şi locul  
ocupat în ierarhia județului/a municipiului Bucureşti de fiecare absolvent, în funcție de media de  
admitere. Unitățile şcolare gimnaziale pun la dispoziția elevilor şi părinților aceste informații,  
prin afişare.  

(2) Comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti va afişa zilnic, în perioada de  
completare a opțiunilor, pe site-ul inspectoratului, situația înscrierilor la centrul special de  
înscriere pentru candidații proveniți din alte județe: număr de candidați înscrişi, pe tranşe de  
medii. Unitățile de învățământ gimnazial pun la dispoziția candidaților şi părinților aceste  
informații.  

Art.37. În cadrul şedințelor menționate la Art. 35, elevilor şi părinților li se recomandă completarea unui număr 
suficient de opțiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ținând seama de media lor de admitere şi de 
media ultimului admis la liceele respective în anul precedent. Se va atrage atenția părinților asupra faptului că, în 
situația completării unui număr insuficient de opțiuni,  elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat 
într-un mod necorespunzător mediei sale de admitere.  

Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opțiunilor elevilor, atenționează părinții asupra 
faptului că trebuie să facă opțiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenți este apropiată de 
media de admitere a candidatului. 

(2) Personalul şcolii  nu influențează în nici un fel părinții şi elevii în completarea opțiunilor, 
dar îi consiliază, pentru a permite candidaților o alegere în cunoştință de cauză, prezentându-le toate  
informațiile  necesare,  inclusiv  riscurile  completării  unui  număr insuficient de opțiuni sau ale completării 
unor opțiuni nerealiste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________  
Admiterea în învățământul liceal de stat - 2014  

 



 
15 

Anexa I la ordinul MECTS nr.4802/2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2011-2012  

______________________________________________________________________________________  
Art.39. (1) Candidații completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a  

preferințelor, codurile opțiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire  
dorite. 

(2) Candidații sunt avertizați că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la  
care predarea se face într-o limbă a unei minorități naționale, pot înscrie codul respectiv în fişa de  
opțiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, susținând  
Evaluarea Națională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau dacă au susținut şi promovat  
proba de verificare a cunoştințelor de limbă maternă menționată la Art. 10 din prezenta metodologie.  În  caz  
contrar,  opțiunea  respectivă  va  fi  anulată  în  momentul  repartizării computerizate.  

(3) Candidații sunt avertizați că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim 
bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opțiuni numai dacă au susținut şi promovat proba de verificare a 
cunoştințelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obținută la această probă, conform prevederilor Art.11 
din prezenta metodologie. În caz contrar, opțiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.  

Art.40. Părinților li se aduce la cunoştință numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate de învățământ, 
respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a acordat un cod. De asemenea, părinții 
sunt informați cu privire la precizările din Art.6, alin. (2) al prezentei metodologii.  

Art.41. Exemplu de completare a opțiunilor:  

1. Dacă prima opțiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu-cursuri de zi, din  
Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziția 1 din fişă astfel:  

 

 

2. Dacă a doua opțiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiințe sociale - cursuri de zi, care are în broşură 
codul 279, atunci elevul va completa poziția 2 din fişă astfel:  

 

          

3. Celelalte opțiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferințelor, prin precizarea 
codului alocat fiecărei opțiuni.  

4. Numele unităților de învățământ şi codurile folosite  anterior, spre exemplificare, sunt  
fictive.  

Art.42. Cu ocazia completării opțiunilor, părinții şi candidații verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise 
în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din 
broşură, pentru uz propriu, lista de opțiuni, în ordinea descrescătoare a preferin elor exprimate.  

Art.43. (1)  Completarea  listei  de  opțiuni  se  face  de  către  candidat  în  prezența părintelui/tutorelui 
legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.  

(2) Elevii şi părinții vor fi avertizați să completeze cu responsabilitate opțiunile şi numărul lor, să 
verifice corespondența codurilor înscrise în fişă cu opțiunile exprimate, având în vedere că o opțiune greşită 
poate conduce la o repartizare nedorită.  
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Art.44. (1) Absolvenții care doresc să participe la admitere în alt județ, primesc, până în data de 8 iulie 

2013, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi, după caz, cu 
notele şi media generală obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a - 
VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste fişe nu vor fi completate opțiuni la şcoala de proveniență, ci la centrul 
special de înscriere din județul în care se doreşte repartizarea.  

(2) Fişele acestor candidați sunt înmânate candidaților/părinților, care semnează de primire în  
registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: “fişă de  
înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării fişei: “participare la admitere în alt județ”.  

(3) Candidații menționați la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fişă în județul în care doresc să fie repartizați.  

Art.45. Candidații care au susținut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, precum şi 
cei care au susținut proba de verificare a cunoştințelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au 
promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susținut probe de 
aptitudini/probe de verificare a cunoştințelor de limbă maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, 
îşi  completează fişele de opțiuni la centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au 
absolvit-o. Aceşti candidați participă la admiterea computerizată.  

Art.46.(1) Transmiterea fişelor de înscriere de la şcoli la centrele zonale de înscriere şi  
introducerea datelor de pe fişe în baza de date computerizată se va face, pe măsura completării  
fişelor de înscriere, în perioada 5 iulie - 9 iulie 2013 în baza unei programări făcute de comisia de admitere 
județeană/a municipiului Bucureşti. Acolo unde există dotarea necesară şi personalul calificat, introducerea în baza de 
date computerizată a datelor din fişă şi a opțiunilor se va face direct la şcoala de proveniență a absolventului. 
Informația în format electronic va fi transmisă, de asemenea, centrelor zonale de înscriere.  

(2) Directorul unității gimnaziale va sigila toate fişele de înscriere ale absolvenților şcolii,  
completate cu opțiuni şi le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul zonal de  
înscriere  la care este arondată şcoala. Predarea - primirea documentelor se va face pe bază de  
proces-verbal.  

(3) Pe măsură ce primeşte fişele de opțiuni de la diferite şcoli, comisia din centrul zonal de înscriere 
asigură introducerea în baza de date computerizată a datelor de pe fişe.  

(4) După introducerea integrală în calculator a datelor pentru elevii unei şcoli, fişele din calculator vor fi 
listate, semnate de preşedintele centrului de înscriere şi înmânate directorului şcolii, cu proces-verbal de predare-
primire. Fişele de înscriere originale sunt puse în plicuri care se sigilează şi se semnează de directorul şcolii sau de 
către delegatul acestuia şi de preşedintele centrului zonal de înscriere.  

Art.47 (1) În perioada 6 iulie - 10 iulie 2013, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinții şi 
elevii vor verifica, în prezența diriginților, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev.  

(2) În cazul existen ei unei erori, părinții o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul  
profesorului diriginte. Comisia transmite informația la centrul zonal de înscriere, care procedează  
la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator.  
Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa 
corectată se înmânează directorului, care o transmite părinților şi candidatului, pentru a fi semnată.  

(3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte județe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor 
candidați, în perioada prevăzută în grafic. 
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 (4) Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi 
de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în posesia 
părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa ini ială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din 
calculator şi semnate de diriginte, candidat şi părintele/tutorele acestuia va rămâne ataşat fişei ini iale.  

(5) De asemenea, în cadrul acestor şedin e de verificare, fiecare candidat va controla prezența numelui său 
pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, conform Art. 33, precum şi corectitudinea datelor personale, a 
mediilor şi a notelor din listă.  

(6) Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial are obligația de a verifica prezența, pe lista de 
control afişată, a tuturor elevilor aronda i centrului şi de a semnala comisiei de admitere județene/a municipiului 
Bucureşti neregulile sesizate.  

Art.48. (1)  După  încheierea  verificării  fişelor  listate  din  calculator  şi  corectarea eventualelor erori, 
comisia din centrul zonal de înscriere transmite pe suport electronic baza de date  comisiei de admitere județene/a 
municipiului Bucureşti, până la 11 iulie 2013.  

(2) Preşedintele comisiei din centrul zonal de înscriere, însoțit de vicepreşedinte sau de un alt  
delegat, duce fişele de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului Bucureşti  
şi le predă, cu proces-verbal de predare-primire, preşedintelui comisiei de admitere județene/a  
municipiului Bucureşti. Predarea fişelor originale  se face până pe data de 11 iulie 2013.  

(3) Preşedintele comisiei de admitere județene/a municipiului Bucureşti răspunde, în mod direct, de păstrarea în 
siguran ă a fişelor originale. Acestea se păstrează în centrul județean de admitere timp de doi ani de la încheierea 
admiterii.  

Art.49. În data de 12 iulie 2013, în intervalul de timp stabilit de către Centrul Național de  
Admitere şi comunicat fiecărui județ, baza de date va fi transmisă de la centrul de admitere  
județean/al municipiului Bucureşti la Centrul Național de Admitere. Preşedintele fiecărei comisii  
de admitere județene/a municipiului Bucureşti va confirma telefonic şi în scris, până la data de 12  
iulie 2013, ora 22, încheierea operației de transmitere a bazei de date către Centrul Național de  
Admitere.  

 

Cap.7 Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor  
 
Art.50. (1) În data de 13 - 14 iulie 2013, Centrul Național de Admitere verifică bazele de date  transmise de 

comisiile de admitere județene/a municipiului Bucureşti şi transmite acestora eventualele nereguli semnalate - 
candidați înscrişi în mai multe județe, candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost 
deja admişi la liceele la care se sus in probe de aptitudini etc. - , pentru remedierea acestora.  

(2) Corectarea erorilor menționate anterior se face până la data de 15 iulie  2013 şi se confirmă la Centrul 
Național de Admitere, până la ora 22 a aceleiaşi zile.  
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(3) Până la data de 16 iulie 2013, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenților de  

clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor  
de admitere şi în funcție de opțiunile candidaților, înscrise în fişa de opțiuni. La repartizare se  
folosesc criteriile de departajare menționate la Art. 5 din prezentele metodologie. Nu se iau în  
considerare:  

(i) opțiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaților care nu satisfac condițiile precizate la  
Art.3,  

(ii) opțiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităților naționale, ale candidaților care nu au 
urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au promovat proba de verificare a 
cunoştințelor de limbă maternă menționată la Art.10  

(iii) opțiunile pentru clase bilingve ale candidaților care nu au promovat proba de verificare a 
cunoştințelor de limbă modernă, prevăzută în prezenta metodologie.  

(4) Până la data de 17 iulie 2013, centrele de admitere județene/al municipiului Bucureşti tipăresc şi afişează în 
fiecare unitate de învățământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenții proveniți din alte 
județe:  

a) lista candidaților din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, 
cu unitatea şcolară la care au fost admişi;  

b) situația locurilor rămase libere la fiecare unitate de învățământ liceal din județ/municipiul Bucureşti, 
după încheierea primei etape de admitere.  

(5) La încheierea primei etape a repartizării computerizate, centrul de admitere județean/al  
municipiului Bucureşti transmite  fiecărei unități  de învățământ liceal de stat lista tuturor  
candidaților admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de  
bază, listă care este afişată la sediul unității respective, cel mai târziu până la data de 17 iulie  
2013.  

Art.51. (1) La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidații din seria  
curentă, indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2013 
inclusiv şi care se află în una din situa iile următoare: au participat şi au  
rămas nerepartizați după prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de  
admitere.  

(2) Candidații care nu au participat la prima etapă de repartizare, completează fişa de opțiuni, în perioada     17 
- 22 iulie 2013. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opțiuni candidații care au participat la prima etapă, 
dar au rămas nerepartizați. Completarea opțiunilor de către candidații care participă la a doua etapă de admitere se 
face la şcolile generale de proveniență sau la centrul special de înscriere pentru candidații din alte județe.  

(3) În situația în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se sus in probe de aptitudini  
sau probe de verificare a cunoştințelor de limbă maternă sau modernă, înscrierea candidaților  
pentru aceste probe se face în 17 iulie 2013, iar susținerea probelor se face în perioada 18-19  
iulie 2013. Afişarea rezultatelor finale se face în 20 iulie 2013. Candidații respinşi la probele de  
aptitudini şi candidații care au participat la probele de verificare a cunoştințelor de limbă maternă sau  modernă 
completează opțiunile în data de 22  iulie 2012 şi participă la  repartizarea computerizată. 

(4) Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opțiuni listate din calculator, 
precum şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 17-23 iulie 2013.  

(5) În data de 24 iulie 2013, până la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul de admitere județean /al 
municipiului Bucureşti, care le transmite la Centrul Național de Admitere, în aceeaşi zi,  până la ora 22.  
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(6)  Până  la  data  de 25  iulie 2013 Centrul  Național  de  Admitere  realizează  repartizarea computerizată a 
candidaților din a doua etapă de admitere. 

(7) Până la data de 25 iulie 2013, centrele de admitere județene/al municipiului Bucureşti tipăresc şi afişează, în 
fiecare unitate de învățământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenții proveniți din alte 
județe:  

a)  lista candidaților din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu 
unitatea şcolară la care au fost admişi;  

b) situația  locurilor  rămase  libere  la  fiecare  unitate  de  învățământ  liceal  de  stat  din 
județ/municipiul Bucureşti, după încheierea celei de a doua etape de admitere.  

Art.52. La încheierea repartizării computerizate a elevilor care au participat la a doua etapă de admitere, 
centrul de admitere județean/al municipiului Bucureşti transmite fiecărei unități de învățământ liceal de stat lista 
tuturor candidaților admişi în acea unitate, pe specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care va fi afişată la 
sediul unității respective cel mai târziu până la data de 25 iulie  2013.  

Art.53. (1) În perioada 17 - 26 iulie 2013, absolvenții depun, la unitățile şcolare la care au fost declarați admişi, 
dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.  

(2) Înscrierea la licee a candidaților declarați admişi în urma repartizării computerizate se  
efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:  

a) cererea de înscriere;  
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;  
c) adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;  
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);  
e) fişa medicală.  
(3) Candidații care, în perioada menționată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se   

consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate  
pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană/a municipiului Bucureşti de  
admitere.  Aceşti  candidați  vor  fi  repartizați  de  comisia  de  admitere  județeană/a  
municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.  

(4) Unitățile de învățământ liceal de stat transmit comisiei de admitere județene/a municipiului Bucureşti, până 
la data de 26 iulie 2013, situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidați repartizați în sesiunea de 
admitere.  

Art.54. (1) În perioada 29 iulie - 1 august 2013, comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti 
rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situații medicale speciale, schimburi de elevi, 
redistribuirea candidaților gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de 
domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opțiunilor exprimate de elevi etc.  

(2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul 
referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere județene/a municipiului   Bucureşti,   
după   inventarierea   tuturor   cazurilor   existente   la   nivelul județului/municipiului Bucureşti.  

(3) Deciziile comisiei de admitere județene/a municipiului Bucureşti se iau cu majoritate de voturi,  cu 
consemnare  într-un proces-verbal, şi sunt făcute  publice  prin afişare  la sediul inspectoratului şcolar.  

(4) În perioada menționată la alin. (1), după rezolvarea situa iilor speciale, comisiile de admitere județene/a   
municipiului   Bucureşti   repartizează   pe   locurile   rămase   libere   absolvenții învățământului gimnazial care 
au fost repartizați, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei 
care, din diferite motive, nu au participat la repartizările computerizate.  
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Art.55. (1) Absolvenții clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unitățile la care au fost repartizați sau nu au 

participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se adresează comisiei de admitere județene/a 
municipiului Bucureşti în perioada menționată la art. 54, alin.(1) şi solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum şi 
cei care şi-au încheiat situația şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere menționate anterior vor fi repartizați de 
comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere. Repartizarea se face în perioada 5 - 
6 septembrie 2013,  ținând cont de criteriile prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de 
admitere județene/a municipiului Bucureşti.  

(2)  Rezultatele  repartizărilor  efectuate  de  comisia  de  admitere  județeană/  a  municipiului Bucureşti, 
conform alineatelor (1) şi (5), se transmit Centrului Național de Admitere,  până la data de 9 septembrie 2013.  

(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menționate în prezenta metodologie, mai există  

locuri vacante la clasele pentru care se susțin probe de aptitudini sau probe de verificare a  
cunoştințelor de limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere județene/a municipiului  
Bucureşti pot decide organizarea unei noi etape de Susținere a acestor probe, în perioada 3-4 septembrie 2013. 
Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcut  
publice până la data de 1 august, prin afişare la sediul unităților de învățământ gimnazial.  
Admiterea candidaților pe locurile  disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.  

Cap.8   Admiterea   candidaților   pe   locurile   speciale   pentru   romi   şi   a 
candidaților pentru învățământul special  

Art.56. (1) Comisiile de admitere județene/a municipiului Bucureşti stabilesc, cu avizul  
Comisiei Naționale de Admitere, şi anunță, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la  
data de 15 mai 2013, unitățile de învățământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru  
candidații romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale  
privind îmbunătățirea situației romilor. Numărul de locuri anunțat nu mai poate fi modificat după  

data de 15 mai 2012. Informațiile menționate se transmit Comisiei Naționale de Admitere, la  
Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților, Relația cu Parlamentul şi Partenerii  
Sociali.  

(2) Locurile speciale pentru candidații romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin planul de 
şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.  

(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere județeană/a 
municipiului Bucureşti, până la data de 21 iunie 2013, ora 16. Orice cerere depusă după această dată nu mai este 
luată în considerare.  

(4) Candidații din etnia romilor care concurează pentru  ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie 
să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) -  b) din prezenta metodologie, o 
recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organiza ii civice, culturale sau politice a romilor, legal 
constituită , prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizație.  

(5) În perioada 8 - 10 iulie 2013, comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti asigură repartizarea 
candidaților romi care au depus cereri până la data menționată la alin. (3),  pe locurile speciale pentru romi, 
în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face 
în şedin ă publică.  

(6) În situația în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea 
cazurilor speciale, menționate la Art. 54.  

Art.57. (1)  Înscrierea  şi repartizarea  candidaților  în clasa a  IX-a  din  unitățile de învățământ  special  
se  organizează  de  către  comisia  de  admitere  județeană/a  municipiului Bucureşti, în perioada                11 - 13 
iulie 2013.  
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 (2) Locurile alocate învățământul liceal special sunt anunțate în broşura de admitere, într-o listă separată, care 

va purta men iunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. Vor fi  precizate  în  broşură  locul  şi  
data  în  care  se  va  face  repartizarea  candidaților  pentru învățământul special, precum şi condițiile specifice de 
înscriere (documente care să dovedească tipul şi gradul de deficiență etc.).  

(3) Repartizarea pe locurile din unitățile de învățământ special se face în funcție de tipul şi gradul de deficienț ă, 
în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcție de opțiuni.  

(4) Candidații cu cerințe educative speciale, care au susținut Evaluarea Națională din clasa a VIII a, pot participa, 
fără restricții, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, atât pentru locurile din învățământul de 
masă, cât şi pentru cele din învățământul special.  

(5) Candidații cu cerințe educative speciale, care nu au susținut Evaluarea Națională din clasa a VIII-a  și  care  
solicită  repartizarea  în  învățământul  de  masă,  sunt  repartizați,  în  ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire 
a gimnaziului, de către comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti, în perioada 8 - 10 iulie 2013, după 
repartizarea celorlalți candidați. În repartizarea acestor candidați, se va  ține cont de certificatele de expertiză şi 
orientare şcolară şi profesională eliberate de comisia pentru protecția drepturilor copilului.  

(6)  În  cazul  candidaților cu cerin e  educative speciale, proveniți din promoții anterioare, prevederile 
alin.(4) şi (5) se aplică în mod corespunzător, înlocuind sintagma „Evaluarea Națională” cu sintagma adecvată 
„examenul de capacitate”/ „testele naționale”/ „tezele cu subiect unic”. 

Cap. 9 Admiterea candidaților pentru învățământul seral şi pentru cel cu frecvență 
redusă  

Art.58. (1) 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 şcolar 2013-2014 se face la un centru special 
desemnat de Inspectoratul şcolar.  

(2) Centrul special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014 este anunțat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate unitățile 
de învățământ gimnazial, până la data de 1 mai 2013. El este de asemenea anunțat în broşura cuprinzând informațiile 
referitoare la admitere.  

(3) Calendarul admiterii candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta  de 18 ani până data începerii 
cursurilor anului şcolar 2013-2014 este anunțat de Inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 2013 şi este afişat la 
sediul Inspectoratului şcolar şi la centrul menționat la alin. (1).  

(4) Depunerea dosarelor de înscriere  se face în perioada 23-24 iulie 2013, la centrul menționat.  
Dosarele conțin următoarele acte:  

a)   cererea de înscriere;  
b) certificatul de naştere cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie  
       legalizată; 
c) adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională/tezele cu subiect  
       unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate;  
d)   foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);  
e)   fişa medicală.  

(5) Repartizarea candidaților menționați la alin. (1) se face în perioada 24-26 iulie 2013, pe locurile 
anunțate de inspectoratul şcolar în broşura de admitere.  

(6) Repartizarea se face în şedin ă publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizați, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere şi a opțiunilor, candidații care au susținut evaluarea națională/tezele cu subiect 
unic din clasa a VIII-a/testele naționale/ examenul de capacitate. În a doua etapă, sunt repartizați, pe locurile rămase 
libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, candidații care nu au participat 
la evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate.  
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Cap.10 Dispoziții finale  

Art.59.  Absolvenții  învățământului  gimnazial  particular  autorizat  sau  acreditat  pot participa  la  
admiterea  în  învățământul  liceal  de  stat,  conform  prevederilor  din  prezenta metodologie. Participarea lor la 
admitere nu este condiționată de achitarea unei taxe.  

Art.60. (1) Broşura menționată la art. 28 va cuprinde, într-un capitol separat, informațiile  
corespunzătoare despre liceele particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în  
clasa a IX-a.  

(2) Nu se vor aloca coduri pentru unitățile de învățământ particulare menționate la alin. (1), iar locurile 
respective nu vor participa la repartizarea computerizată.  

(3) Admiterea în unitățile de învățământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în  
conformitate cu metodologia stabilită de fiecare şcoală, cu respectarea prevederilor legale în  
vigoare. 

Art.61. Elevii care au rămas cu situația neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi  
vor încheia situația în perioada 19 - 21 august 2013 şi vor fi repartizați în clasa a IX-a de comisia  
de admitere județeană/a municipiului Bucureşti în perioada 5-6 septembrie 2013, conform prevederilor Art.55.  

Art.62. În situația în care există candidați cărora nu li se poate calcula media de admitere,  
în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) şi (3), întrucât nu au participat la Evaluarea  
Națională sau la examenele prevăzute la art. 4 alin. (4),  aceştia vor fi repartizați de inspectoratele şcolare, în perioada 
5-6 septembrie 2013, după repartizarea celorlal i candidați. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor 
de absolvire a gimnaziului.  

Art.63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii  
şi atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea  
falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin fraudă.  

Art.64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, decât este prevăzut în 
prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor  sau  de  nerespectarea  altor  
prevederi  ale  prezentei  metodologii  vor  fi  sanc ionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.  

Art. 65. Comisia Națională de Admitere poate decide, în situa ii justificate, să afişeze în avans sau mai târziu, 
fa ă de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând repartizarea computerizată a absolvenților 
de clasa a VIII-a.  

Art. 66. (1) În perioada 29 iulie – 1 august 2013, comisia de admitere județeană/a municipiului  
Bucureşti va analiza şi cazurile speciale ale absolvenților învățământului gimnazial care au  
studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Națională de la sfârşitul  
clasei a VIII-a.  

(2) Pentru aceşti absolvenți, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele 
obținute în anii de studiu parcurşi în România.  

(3) Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenți sunt stabilite de comisia de admitere județeană/a 
municipiului Bucureşti şi sunt făcute publice până la data de 19 iulie 2013. 
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Ghidul admiterii computerizate 
Cum se completează fişa de admitere 

Sunte i părintele unui copil care se pregăteşte să intre la liceu, sau un candidat emo ionat la statutul de licean? Dori i 
din tot sufletul „să prinde i” un loc la un liceu bun, dar instruc iunile pentru completarea fişei de admitere va dau dureri de 
cap?  

Dacă îndeplini i condi iile de mai sus, citi i rândurile de mai jos.  
1. Completarea op iunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferin elor candida ilor.  
2. Completează pe primele locuri op iunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar daca nu eşti sigur că media î i 

permite să intri la aceste op iuni. Nu vei fi dezavantajat.  
Continuă cu op iuni care i-ar plăcea, apoi op iuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.  
Încheie cu op iunile cele mai pu in dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguran ă. Este 

preferabil să intri la un liceu care nu î i place decât să nu intri deloc ! Nu completa o op iune nedorită înaintea unei op iuni 
dorite ! Prima op iune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.  

3. ine cont de mediile de admitere din anii preceden i pentru a- i calcula şansele de intrare la fiecare dintre 
op iunile exprimate.  

4. Completarea unui număr mare de op iuni pe fişa de admitere NU î i poate daună în nici un fel -oricum intri la 
prima op iune a ta la care mai sunt locuri.  

În schimb, un număr prea mic de op iuni î i poate diminua serios şansele de a fi admis! Există riscul de a nu 
avea o medie suficient de bună pentru nici una din op iunile exprimate.  

Nu există nici un “număr magic” de op iuni care trebuie completate pe fişă: important este ca acest număr să  
fie suficient de mare ca să permită repartizarea şi să fie ordonate - de la cea mai dezirabila la cea mai pu in dezirabilă.  

5. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul pu in mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât 
mai multe op iuni pe fişă! Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din op iuni să fie mult mai mare decât anii 
trecu i, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecu i sunt orientative.  

6. Validarea fiselor este o opera iune simplă, dar obligatorie pentru to i candida ii - eventualele greşeli apărute în 
transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de op iuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea 
necitea ă a codurilor liceelor pot cauza neplăceri. Computerul “nu ştie” că un elev a completat codul 115 dar de fapt îl 
interesează specializarea cu numărul 151, sau că media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55 !  

Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa 
cum au fost introduse ele în baza de date. Fişa astfel tipărită, numită “fişa martor” se transmite la şcoala de provenien ă. 
În cele câteva zile rămase între introducerea fişei în computer şi data limită, dirigin ii sunt cei care convoacă la şcoală to i 
elevii înso i i de părin i, care verifică op iune cu op iune coresponden a fişei de martor cu fişa originală, semnând 
pentru conformitate. Neconcordan ele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate  imediat conducerii şcolii, care 
revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corec ia.  

7. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date jude ene şi de 
aici în baza de date na ională de la Ministerul Educa iei Naționale.  

8. După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.  
9. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând 

de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se căuta prima op iune de pe lista unde mai sunt locuri libere şi 
elevul este repartizat la acea op iune.  

Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care op iunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la nici un liceu 
(pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.  
Pentru a în elege mai uşor algoritmul, luăm următoarele exemple:  

1. Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din jude , este repartizat primul, deci la prima sa op iune. 
El este primul care ocupă primul loc din jude .  

2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa op iune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari 
decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa op iune.  

3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa op iune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai 
mari decât a lui. Dacă la a doua sa op iune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa op iune.  
 Altfel, se verifică a treia op iune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale op iuni la care 
mai sunt locuri libere. De notat că nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică 
decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui !  

4. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi op iunea X pe locul 2 în fişa de op iuni, iar elevul B are media 
de admitere 8.91 şi op iunea X pe locul 1 în fişa de op iuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru op iunea X (în 
cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la op iunea de pe primul loc), având media mai mare decât B.  
Informa ii complete despre examenul de admitere pot fi găsite vizitând paginile web : www.isjarad.ro/forum  în subiectul : 
ADMITERE CLASA a IX-a   şi : http://admitere.edu.ro  

http://admitere.edu.ro/
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD  
PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

LICEU   ZI    clasa a IX-a 

Nr. 

crt. 
Unitatea școlară 

Limba de 

predare 
Filiera/ profil/calificare profesionala 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 
 

 

COD 

1 
Colegiul Na ional 
"Moise Nicoară" 

Arad 

Filieră   Teoretică 
Profil  Real 

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 
 100 

intensiv engl. matematică-informatică 1 28 

bilingv engl. ştiin e ale naturii 1 28  101 

intensiv engl. ştiin e ale naturii 2 56  102 

Profil  Uman 

română filologie 1 28  103 

 TOTAL 6 168  

2 
Colegiul Na ional 

"Elena Ghiba 
Birta" Arad 

Filieră   Teoretică 

Profil  Real 

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 
 104 

intensiv engl matematică-informatică 1 28 

română ştiin e ale naturii 1 28 
 105 

intensiv engl ştiin e ale naturii 1 28 

Profil  Uman 

română filologie 1 28  106 

bilingv engl.  filologie 1 28  107 

TOTAL 6 168   

3 

Colegiul Na ional 
"Vasile Goldiş" 

Arad 

Filieră   Teoretică 
Profil  Real 

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 
 108 

intensiv engl matematică-informatică 1 28 

intensiv engl ştiin e ale naturii 1 28  109 

Profil  Uman 

bilingv engl. filologie 1 28  110 

română filologie 1 28  111 

TOTAL 5 140   

4 

Liceul Pedagogic 

"Dimitrie 
ichindeal" Arad 

Filieră   Teoretică 
Profil  Uman 

bilingv engl. filologie 1 28  112 

intensiv engl ştiin e sociale 1 28  113 

Profil  Real 

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28  114 

Filieră   vocaţională  

Profil pedagogic 

română  învă ători-educatoare 1 28 - Voc. 

 TOTAL 4 112   

5 

Liceul teoretic 

"Adam Muller 
Guttenbrunn" 

Arad 

Filieră   Teoretică 
Profil  Uman 

germană  Filologie 1 28  115 

intensiv germ  Filologie 1 28  116 

Profil  Real 

intensiv germ  ştiin e ale naturii 1 28  117 

germană  ştiin e ale naturii 1 28  118 

 TOTAL 4 112   
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Nr. 
crt. 

Unitatea școlară 
Limba de 
Predare 

Filiera/ profil/calificare profesionala 
Nr. 

clase 
Nr. 

locuri 
 

 
COD 

6 
Seminarul 

Teologic Ortodox 

Arad 

Filieră   vocaţională  

Profil teologic 

română  preot 1 28 - Voc. 

 TOTAL 1 28   

7 

Liceul Teologic 
Baptist 

"Alexa Popovici 
"Arad 

Filieră   vocaţională 
Profil teologic 

bilingv engl.  1 28 - Voc. 

Filieră   Teoretică 
Profil  Real 

intensiv engl  ştiin e ale naturii 1 28 - 119 

 TOTAL 2 56   

8 
Liceul Teologic 

Penticostal Arad 

Filieră   vocaţională  

Profil teologic 

română  1 28 - Voc. 

Filieră   Teoretică 
Profil  Real 

română  matematică-informatică 1 28 - 120 

 TOTAL 2 56   

9 

Liceul cu 

Program Sportiv 
Arad 

Filieră   vocaţională  
Profil Sportiv 

română instructor sportiv 3 84 - Voc. 

 TOTAL 3 84   

10 
Liceul de Arte 
"Sabin Drăgoi" 

Arad 

Filieră   vocaţională  

Profil muzică 

română Instrumentist 1 28 - Voc. 

Profil teatru 

română   Instructor de teatru 1 28 - Voc. 

Profil arte vizuale 

română tehnician pt. tehnici artistice 2 56 - Voc. 

 TOTAL 4 112   

11 

Liceul Tehnologic 

de Electronică şi 
Automatizări 
"Caius Iacob" 

Arad 

Filieră tehnologică  

Profil tehnic 
Dom. pregat. de baza Electronică automatizări  

română tehnician de telecomunicații 1 28 
 127 

română tehnician în automatizări 1 28 

Dom. pregat. de baza Electric 

română tehnician în instala ii electrice 1 28  128 

 TOTAL 3 84   

12 
Colegiul 

Economic Arad 

Filieră tehnologică  
Profil servicii 

Dom. pregat. de baza Economic 

română  tehnician în activită i economice 2 56 
 121 

intensiv engl  tehnician în activită i economice 2 56 

Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie 

română  tehnician în gastronomie 1 28 
 122 

intensiv engl  tehnician în turism 1 28 

 TOTAL 6 168   
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Nr. 

crt. 
Unitatea școlară 

Limba de 

Predare 
Filiera/ profil/calificare profesionala 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 
 

 

COD 

13 

Colegiul Tehnic 

"Aurel Vlaicu" 
Arads 

Filieră tehnologică  
Profil tehnic 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

română tehnician mecatronist 0,5 14 

 123 intensiv engl tehnician proiectant  CAD 0,5 14 

română tehnician prelucrări mecanice 1 28 

Dom. pregat. de baza Electric 

română tehnician electrician electronist auto 1 28  124 

 TOTAL 3 84   

14 
Liceul Tehnologic 

"Iuliu Maniu" Arad 

Filieră   Teoretică 

Profil  Real 

română matematică-informatică, intensiv informatică 2 56  125 

Filieră tehnologică  
Profil tehnic 

Dom.pregat.Electronică automatizări 
intensiv engl tehnician operator tehnică de calcul 1 28 

 126 
română tehnician operator tehnică de calcul 4 112 

 TOTAL 7 196   

15 
Liceul Tehnologic 
"Iuliu Moldovan" 

Arad 

Filieră tehnologică  
Profil tehnic 

Dom. pregat. de baza Fabricarea produselor din lemn 

română tehnician designer mobilă şi amenajări interior 1 28  129 

Profil resurse naturale si protectia mediului  

Dom. pregat. de baza silvicultură 

română tehnician silvicultură şi exploatări forestiere 1 28  130 

 TOTAL 2 56   

16 

Colegiul Tehnic 

de Construcții și 
Protecția 

mediului Arad 

Filieră tehnologică  

Profil tehnic 
Dom. pregat. de baza Construcţii, instal.şi lucrări publice 

română tehnician desenator pt.construcții și instalații 1 28  131 

Profil resurse naturale si protectia mediului  
Dom. pregat. de baza Protecţia mediului 

română tehnician ecolog. protecția calității mediului 1 28 
 132 

română tehnician hidrometeorolog 1 28 

 TOTAL 3 84   

17 

Colegiul 

Tehnologic de 
Industrie 

Alimentară Arad 

Filieră tehnologică  
Profil resurse naturale si protectia mediului  
Dom. pregat. de baza Industrie alimentară 

intensiv engl tehnician analize produse alimentare 2 56 
 133 

română tehnician în prelucrarea prod.origine animală 1 28 

Dom. pregat. de baza Agricultură 

română tehnician veterinar 1 28 
 134 

română tehnician în agricultură ecologică 1 28 

 TOTAL 5 140   

18 

Liceul Tehnologic  

de Transporturi 
Auto"Henri 

Coandă"Arad 

Filieră tehnologică  
Profil tehnic 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

română tehnician transporturi 1 28  135 

 TOTAL 1 28  
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Nr. 

crt. 
Unitatea școlară 

Limba de 

Predare 
Filiera/ profil/calificare profesionala 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 
 

 

COD 

19 

Colegiul "Csiky 

Gergely" Arad 
maghiară- 

cf. art. 45(4) din 

Legea educatiei 

Filieră   Teoretică 

Profil  Real 

intensiv engl  ştiin e ale naturii                           (maghiara) 0.50 14  136 

intensiv engl  matematică-informatică                (maghiara) 0.50 14  137 

Profil servicii 
Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie 

maghiara  tehnician în turism 1 28  138 

Dom. pregat. de baza Economic 

maghiara  tehnician în activită i economice 1 28  139 

 TOTAL 3 84   

20 
Liceul Tehnologic 

„Francisc” 
Neuman” Arad 

Filieră tehnologică 
Profil tehnic 

Dom. pregat. de baza Industrie textilă şi pielărie 

română tehnician designer vestimentar 1 28  140 

Profil servicii 

Dom. pregat. de baza Comerţ 
română tehnician în achizi ii şi contractări 1 28  141 

Dom. pregat. de baza Estetica şi igiena corpului omenesc 

română coafor stilist 2 56  142 

 TOTAL 4 112   

21 
Liceul Teoretic 

Pâncota 

Filieră   Teoretică 
Profil  Uman 

română filologie 1 28  143 

Profil  Real 

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28  144 

Filieră tehnologică 

Profil servicii 
Dom. pregat. de baza Economic 

română tehnician în activită i economice 1 28  145 

 TOTAL 3 84   

22 

Liceul Teoretic 

"Mihai Veliciu" 
Chisineu - Cris 

Filieră   Teoretică 
Profil  Uman 

intensiv engl filologie 1 28 
 146 

română  filologie 1 28 

Profil  Real 

   română  matematică-informatică 1 28  147 

română  științe ale naturii 1 28  148 

 TOTAL 4 112   

23 
Liceul Tehnologic 

Chişineu Criş  

Filieră tehnologică  
Profil servicii 

Dom. pregat. de baza Economic 

română  tehnician în activită i economice 1 28  149 

Profil tehnic 
Dom. pregat. de baza Construcţii, instalații şi lucrări publice 

română tehn.desenator pt.constr. si instalatii 1 28 - 150 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

română tehnician mecanic pt. întreținere și reparații 1 28  151 

 TOTAL 3 84   
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Nr. 
crt. 

Unitatea școlară 
Limba de 
Predare 

Filiera/ profil/calificare profesionala 
Nr. 

clase 
Nr. 

locuri 
 

 
COD 

24 
Liceul Tehnologic 

„Ion Creangă” 
Curtici 

Filieră   Teoretică 
Profil  Real 

română  științe ale naturii 1 28  152 

Filieră tehnologică  
Profil tehnic 

Dom. pregat. de baza Economic 

română  tehnician în activită i de comer  1 28  153 

 TOTAL 2 56   

25 
Liceul Teoretic  

Sebiş 

Filieră   Teoretică 
Profil  Real 

intensiv engl  matematică-informatică 1 28  154 

română  ştiin e ale naturii 1 28  155 

Profil  Uman 

intensiv engl  filologie 1 28  156 

Filieră tehnologică  
Profil tehnic 

Dom. pregat. de baza Fabricarea produselor din lemn 

română tehnician în prelucrarea lemnului 1 28 - 157 

Profil servicii 
Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie 

română  tehnician în gastronomie 1 28 - 158 

Dom. pregat. de baza Economic 

română  tehnician în activită i economice 1 28  159 

 TOTAL 6 168   

26 
Liceul Teoretic  
“Josef Gregor 

Tajovsky” Nădlac 

Filieră   Teoretică 
Profil  Uman 

română  ştiin e sociale 1 28  160 

Profil  Real 

română  matematică-informatică 1 28  161 

slovacă  matematică-informatică 1 28  162 

 TOTAL 3 84   

27 
Liceul Teoretic 

“Gheorghe Lazăr” 
Pecica 

Filieră   Teoretică 

Profil  Real 

intensiv engl  matematică-informatică 1 28  163 

Filieră tehnologică  

Profil tehnic 
Dom. pregat. de baza Fabricarea produselor din lemn 

română tehnician designer mobilă şi amenaj. interioare 1 28  164 

 TOTAL 2 56   

28 

Liceul  “Atanasie 
Marienescu” 

Lipova 

Filieră   Teoretică 

Profil  Uman 

intensiv engl filologie 1 28  165 

Profil  Real 

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28  166 

Filieră tehnologică  
Profil tehnic 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

română tehnician mecanic prelucrări mecanice 1 28  167 

 TOTAL 3 84   
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Nr. 

crt. 
Unitatea școlară 

Limba de 

Predare 
Filiera/ profil/calificare profesionala 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 
 

 

COD 

29 
Liceul Tehnologic 

Beliu 

Filieră tehnologică  

Profil servicii 
Dom. pregat. de baza Economic 

română tehnician în administra ie 1 28  168 

 TOTAL 1 28   

30 
Liceul Teoretic  

Cermei 

Filieră   Teoretică 
Profil  Real 

română ştiin e ale naturii 1 28  169 

 TOTAL 1 28   

31 

Liceul “Ioan 
Buteanu” 
Gurahon  

Filieră   Teoretică 

Profil  Uman 

română  filologie 1 28  170 

Profil  Real 

română  matematică-informatică 1 28  171 

Filieră tehnologică  

Profil resurse naturale si protectia mediului  
Dom. pregat. de baza Silvicultură 

română tehnician în silvicultură și exploatări forestiere 1 28  172 

 TOTAL 3 84   

32 
Liceul “Mihai 
Viteazul” Ineu 

Filieră   Teoretică 
Profil  Real 

română  matematică-informatică 1 28  173 

intensiv franc  ştiin e ale naturii 1 28  174 

Profil  Uman 

intensiv engl  filologie 1 28  175 

Filieră tehnologică 

Profil tehnic 
Dom. pregat. de baza Mecanică 

română tehnician mecatronist 1 28  176 

Dom. pregat. de baza Economic 

română  tehnician în activită i economice 1 28  177 

 TOTAL 5 140   

33 
Liceul Tehnologic 

Săvârşin 

Filieră tehnologică  
Profil resurse naturale si protectia mediului 

Dom. pregat. de baza Protecţia mediului 
română tehnician ecolog și protecția calității mediului 1 28  178 

Dom. pregat. de baza Agricultură 

română tehnician zootehnist 1 28  179 

 TOTAL 2 56   

34 
Liceul “Sever 
Bocu” Lipova 

Filieră   Teoretică 
Profil  Real 

română  ştiin e ale naturii 1 28  180 

Filieră tehnologică  
Profil servicii 

Dom. pregat. de baza Comerţ 
română  tehnician în activită i de comer  1 28  181 

Dom. pregat. de baza Economic 

română  tehnician în activită i economice 1 28  182 

 TOTAL 3 84   
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Nr. 

crt. 
Unitatea școlară 

Limba de 

Predare 
Filiera/ profil/calificare profesionala 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 
 

 

COD 

35 
Liceul Tehnologic 

"Vasile Juncu" 
Miniş 

Filieră tehnologică  
Profil servicii 

Dom. pregat. de baza Economic 

română  tehnician în activită i economice 1 28 - 183 

 TOTAL 1 28   

36 
Liceul Tehnologic 

Sântana 

Filieră   Teoretică 

Profil  Uman 

română  ştiin e sociale 2 56  184 

Filieră tehnologică  
Profil tehnic 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

română tehnician mecanic pt între inere şi repara ii 1 28  185 

Profil servicii 

Dom. pregat. de baza Economic 

română  tehnician în activită i economice 1 28  186 

 TOTAL 4 112   

37 
Liceul Tehnologic 
”Moga Voievod” 

Hălmagiu 

Filieră tehnologică  
Profil servicii 

Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie 

română  tehnician în turism 1 28  187 

 TOTAL 1 28   

38 
Liceul Tehnologic 
"Sava Brancovici" 

Ineu 

Filieră tehnologică  

Profil servicii 
Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie 

română  tehnician în turism 1 28  188 

Profil tehnic 
Dom. pregat. de baza Electric 

română tehnician electrician electronist auto 1 28 - 189 

 TOTAL 2 56   

39 
Liceul Tehnologic 

Vinga 

Filieră tehnologică  

Profil servicii 
Dom. pregat. de baza Economic 

română  tehnician în activită i economice 1 28  190 

 TOTAL 1 28   

 

 
 

TOTAL GENERAL 

 
 

125 

 
 

3500 

  

 

b i l ingv - se poate opta numai dacă se susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  

 voc. - se poate opta numai dacă se susţine proba de aptitudini  

Deoarece anul acesta 2014, față de anul trecut, media de admitere se calculează ca medie ponderată între media 
generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală 
de absolvire a  claselor  a  V-a - VIII-a , care a re o pondere de 25% în ca lculul mediei de admitere, media  nu mai a re 
relevanță.. Pentru mai multe detalii, consultați site-ul http://admitere.edu.ro/2013/ 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD  
PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

 

 

LICEU   ZI    clasa a IX-a   Î văță â t spe ial 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea școlară 
Limba 

de 

Predare 

Filiera/ profil/calificare profesionala 
Nr. 

clase 
Nr. 

locuri 

1 

Liceul Special "Sfânta 
Maria" Arad 

doar pe ciclul inf al 
liceului 

Filieră tehnologică  
Profil tehnic 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

română lăcătuș mecanic prestări servicii 1 12 

Profil resurse naturale si protectia mediului 

Dom. pregat. de baza Protecţia mediului 
română tehnician ecolog și protecția calității mediului 1 12 

Dom. pregat. de baza Industrie alimentară 

română brutar-patiser-preparator produse făinoase 1 12 

TOTAL  3 36 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL   clasa a IX-a   Î văță â t spe ial 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea școlară 
Limba 

de 

Predare 

Filiera/ profil/calificare profesionala 
Nr. 

clase 
Nr. 

locuri 

1 
Liceul Tehnologic 
"Sava Brancovici" 

Ineu 

Filieră tehnologică  
Profil tehnic 

Dom. pregat. de baza Fabricarea produselor din lemn 

română tâmplar universal 1 12 

Dom. pregat. de baza Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

română zidar, pietrar, tencuitor 1 12 

TOTAL  2 24 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD  
PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

 

 

LICEU   ZI    clasa a IX-a   Î văță â t Parti ular 

Nr. 

crt. 
Unitatea scolara 

Limba de 

predare 

Filiera/ profil/calificare 

profesionala 

Nr. 

clase 
Nr. locuri 

  

1 
Colegiul Particular 

"Vasile Goldiş" Arad 

Filieră tehnologică Profil servicii 
Dom. pregat. de baza Economic 

română tehnician în activită i economice 1 28 

Filieră   Teoretică Profil  Uman 

română spec. filologie 1 28 

    2 56 
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LICEU   ZI    clasa a IX-a   Î văță â t Profesio al 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea scolara Limba de 

predare 

Filiera/ profil/calificare profesionala Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

  

  

1 Liceul Tehnologic Beliu Dom. pregat. de baza Fabricarea produselor din lemn 

română calif. prof. tâmplar universal 1 28 

 
1 28 

2 
Colegiul Tehnic "Aurel 

Vlaicu" Arad 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

română 
calif.prof.tinichigiu vopsitor auto 0.5 14 

calif.prof.mecanic auto 0.5 14 

calif.prof.mecanic auto 1 28 

 
2 56 

3 
Liceul Tehnologic de 

Electronică şi Automatizări 
"Caius Iacob" Arad 

Dom. pregat. de baza Electric 

română calif.prof. electrician exploatare joasă tensiune 1 28 

 1 28 

4 
Liceul Tehnologic "Iuliu 

Moldovan" Arad 

Dom. pregat. de baza Fabricarea produselor din lemn 

română calif. prof. tâmplar universal 1 28 

calif. prof. tapi er-plăpumar-saltelar 1 28 

 
2 56 

5 
Liceul Tehnologic  de 

Transporturi Auto"Henri 

Coandă"Arad 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

română calif.prof.mecanic auto 1 28 

 
1 28 

6 Colegiul "Csiky Gergely" 

Arad 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

maghiara calif.prof.mecanic auto 1 28 

 
1 28 

7 
Liceul Tehnologic Chişineu 

Criş 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

română 
calif.prof.mecanic auto 1 28 

Dom. pregat. de baza Comerţ 
calif.prof. comerciant vânzător 1 28 

 2 56 

8 Liceul Teoretic “Gheorghe 
Lazăr” Pecica 

Dom. pregat. de baza Fabricarea produselor din lemn 

română calif. prof. tâmplar universal 1 28 

 1 28 

9 
Liceul Tehnologic "Sava 

Brancovici" Ineu 

Dom. pregat. de baza Mecanică 

română calif.prof.mecanic auto 1 28 

Dom. pregat. de baza Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

română calif.prof. zidar, pietrar, tencuitor 1 28 

Dom. pregat. de baza Comerţ 
română calif.prof. comerciant vânzător 1 28 

 
3 84 

10 Colegiul Economic Arad Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie 

română calif.prof. bucătar 1 28 

 
1 28 

11 Liceul  “Atanasie 
Marienescu” Lipova 

Dom. pregat. de baza Electric 

română calif.prof. electrician exploatare joasă tensiune 1 28 

 
1 28 

12 Liceul Teoretic  “Josef 
Gregor Tajovsky” Nădlac 

Dom. pregat. de baza Comerţ 
română calif.prof. comerciant vânzător 1 28 

 
1 28 
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13 Liceul “Mihai Viteazul” Ineu 

Dom. pregat. de baza Comerţ 
română calif.prof. comerciant vânzător 1 28 

Dom. pregat. de baza Electronică automatizări  
română calif.prof.Electronist aparate şi echipamente 1 28 

  
2 56 

      
TOTAL GENERAL : 19 532 

 

 

 

 

Invatamant profesional    clasa a IX-a ZI învăţământ particular 

Nr. 
crt. 

Unitatea scolara 
 

Limba de 
predare 

Filiera/ profil/calificare profesionala 
 

Nr. 
clase 

Nr. 
Elevi 

1 
Liceul Tehnologic 

UCECOM "Spiru Haret" 
Arad 

Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie 

română   calif.prof. bucătar 1 28 

Dom. pregat. de baza Estetica şi igiena corpului omenesc 

română calif.prof. frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 1 28 

   2 56 

 
2 

Colegiul Particular"Vasile 
Goldiş" Arad 

Dom. pregat. de baza Comerţ 
română   calif.prof. comerciant vânzător 1 28 

  1 28 

 TOTAL  3 84 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD  
PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

LOCURI REZERVATE PENTRU CANDIDAŢII RROMI  
LICEU   ZI    clasa a IX-a 

Nr 

Crt. 
Unitatea scolara Limba de 

predare 
Filiera/ profil/calificare profesionala Locuri 

rezervate 

1 Colegiul Na ional "Moise Nicoară" Arad română matematică-informatică, intensiv informatică 1 

2 Colegiul Na ional "Moise Nicoară" Arad română filologie 1 

3 Colegiul Na ional "Elena Ghiba Birta" Arad română matematică-informatică, intensiv informatică 1 

4 Colegiul Na ional "Elena Ghiba Birta" Arad română ştiin e ale naturii 1 

5 Colegiul Na ional "Elena Ghiba Birta" Arad română filologie 1 

6 Colegiul Na ional "Vasile Goldiş" Arad română matematică-informatică, intensiv informatică 1 

7 Colegiul Na ional "Vasile Goldiş" Arad română filologie 1 

8 Liceul Pedagogic "Dimitrie ichindeal" Arad română matematică-informatică, intensiv informatică 1 

9 Liceul Pedagogic "Dimitrie ichindeal" Arad română  învă ători-educatoare 1 

10 Liceul Teologic Baptist "Alexa Popovici "Arad română ştiin e ale naturii 1 

11 Liceul Teologic Penticostal Arad română  matematică-informatică 1 

12 Liceul cu Program Sportiv Arad română instructor sportiv 6 

13 Liceul de Arte "Sabin Drăgoi" Arad română Instrumentist 2 

14 Liceul de Arte "Sabin Drăgoi" Arad română   Instructor de teatru 2 

15 Liceul de Arte "Sabin Drăgoi" Arad română tehnician pt. tehnici artistice 4 

16 Liceul Tehnologic de Electronică şi 
Automatizări "Caius Iacob" Arad 

română tehnician de telecomunicații 2 

17 Liceul Tehnologic de Electronică şi 
Automatizări "Caius Iacob" Arad 

română tehnician în automatizări 2 

18 Liceul Tehnologic de Electronică şi 
tizări "Caius Iacob" Arad

română tehnician în instala ii electrice 2 

19 Colegiul Economic Arad română  tehnician în activită i economice 4 

20 Colegiul Economic Arad română  tehnician în gastronomie 4 

21 Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Arads română tehnician mecatronist 1 

22 Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Arad română tehnician prelucrări mecanice 2 

23 Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Arad română tehnician electrician electronist auto 2 

24 Liceul Tehnologic "Iuliu Maniu" Arad română matematică-informatică, intensiv informatică 1 

25 Liceul Tehnologic "Iuliu Maniu" Arad română tehnician operator tehnică de calcul 1 

26 Liceul Tehnologic "Iuliu Moldovan" Arad română tehnician designer mobilă şi amenajări 
interior 

2 

27 Liceul Tehnologic "Iuliu Moldovan" Arad română tehnician silvicultură şi exploatări forestiere 2 

28 Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția română tehnician desenator pt.construcții și instalații 2 

29 Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția română tehnician ecolog. protecția calității mediului 2 

30 Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția română tehnician hidrometeorolog 2 

31 Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară 
Arad 

română tehnician în prelucrarea prod.origine 

animală 

2 

32 Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară 
Arad 

română tehnician veterinar 2 

33 Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară română tehnician în agricultură ecologică 2 

34 Liceul Tehnologic  de Transporturi Auto"Henri 

Coandă"Arad
română tehnician transporturi 2 

35 Colegiul "Csiky Gergely" Arad maghiara  tehnician în turism 2 

36 Colegiul "Csiky Gergely" Arad maghiara  tehnician în activită i economice 2 

37 Liceul Tehnologic „Francisc” Neuman” Arad română tehnician designer vestimentar 2 

38 Liceul Tehnologic „Francisc” Neuman” Arad română tehnician în achizi ii şi contractări 2 

39 Liceul Tehnologic „Francisc” Neuman” Arad română coafor stilist 4 
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40 Liceul Teoretic Pâncota română filologie 2 

41 Liceul Teoretic Pâncota română matematică-informatică, intensiv informatică 1 

42 Liceul Teoretic Pâncota română tehnician în activită i economice 2 

43 Liceul Teoretic "Mihai Veliciu" Chisineu - Cris română  filologie 1 

44 Liceul Teoretic "Mihai Veliciu" Chisineu - Cris română  matematică-informatică 1 

45 Liceul Teoretic "Mihai Veliciu" Chisineu - Cris română  științe ale naturii 1 

46 Liceul Tehnologic Chişineu Criş română  tehnician în activită i economice 2 

47 Liceul Tehnologic Chişineu Criş română tehn.desenator pt.constr. si instalatii 2 

48 Liceul Tehnologic Chişineu Criş română tehnician mecanic pt. întreținere și reparații 2 

49 Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici română  științe ale naturii 1 

50 Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici română  tehnician în activită i de comer  2 

51 Liceul Teoretic  Sebiş română  ştiin e ale naturii 1 

52 Liceul Teoretic  Sebiş română tehnician în prelucrarea lemnului 2 

53 Liceul Teoretic  Sebiş română  tehnician în gastronomie 2 

54 Liceul Teoretic  Sebiş română  tehnician în activită i economice 2 

55 Liceul Teoretic  “Josef Gregor Tajovsky” 
Nădlac

română  ştiin e sociale 1 

56 Liceul Teoretic  “Josef Gregor Tajovsky” 
Nădlac

română  matematică-informatică 1 

57 Liceul Teoretic “Gheorghe Lazăr” Pecica română tehnician designer mobilă şi amenaj. 
interioare 

2 

58 Liceul  “Atanasie Marienescu” Lipova română matematică-informatică, intensiv informatică 1 

59 Liceul  “Atanasie Marienescu” Lipova română tehnician mecanic prelucrări mecanice 2 

60 Liceul Tehnologic Beliu română tehnician în administra ie 2 

61 Liceul Teoretic  Cermei română ştiin e ale naturii 1 

62 Liceul “Ioan Buteanu” Gurahon  română  filologie 2 

63 Liceul “Ioan Buteanu” Gurahon  română  matematică-informatică 1 

64 Liceul “Ioan Buteanu” Gurahon  română tehnician în silvicultură și exploatări 
forestiere 

2 

65 Liceul “Mihai Viteazul” Ineu română  matematică-informatică 1 

66 Liceul “Mihai Viteazul” Ineu română tehnician mecatronist 2 

67 Liceul “Mihai Viteazul” Ineu română  tehnician în activită i economice 2 

68 Liceul Tehnologic Săvârşin română tehnician ecolog și protecția calității 
mediului 

2 

69 Liceul Tehnologic Săvârşin română tehnician zootehnist 2 

70 Liceul “Sever Bocu” Lipova română  ştiin e ale naturii 1 

71 Liceul “Sever Bocu” Lipova română  tehnician în activită i de comer  2 

72 Liceul “Sever Bocu” Lipova română  tehnician în activită i economice 2 

73 Liceul Tehnologic "Vasile Juncu" Miniş  română  tehnician în activită i economice 2 

74 Liceul Tehnologic Sântana română  ştiin e sociale 2 

75 Liceul Tehnologic Sântana română tehnician mecanic pt între inere şi repara ii 2 

76 Liceul Tehnologic Sântana română  tehnician în activită i economice 2 

77 Liceul Tehnologic ”Moga Voievod” Hălmagiu română  tehnician în turism 2 

78 Liceul Tehnologic "Sava Brancovici" Ineu română  tehnician în turism 2 

79 Liceul Tehnologic "Sava Brancovici" Ineu română tehnician electrician electronist auto 2 

80 Liceul Tehnologic Vinga română  tehnician în activită i economice 2 

TOTAL : 145 

  

- locuri rezervate, nu participă la repartizarea computerizată, înscrierile se fac la o unitate şcolară care va fi anunţată  

voc. -     se poate opta numai dacă se susţine proba de aptitudini   

-  La învăță ântul profesional de stat cu durata de 3 ani s-au alocat, pentru rromi, cîte  locuri pe clasă  
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PARTEA II 

Admiterea în învăţământul profesional  de stat 

cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015 
 

 Broşura  cuprinde în acest capitol informaţiile necesare candidaţilor la admiterea în învăţământul profesiuonbal de 

stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015. Scopul este, şi de data aceasta, de a facilita accesul absolvenţilor de 

gimnaziu, al părinţilor acestora şi al tuturor celor interesaţi la o sinteză informativă privind sistemul actual de admitere 

în învăţământul profesionbal cu durata de 3 ani.  
 Această parte a ghidului conţine:  
 

• metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani, anexa 2, la ordinul de ministru nr. 3136/2014 (extras) 

• calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, anexa 3 la 

ordinul de ministru nr. 3136/2014 

• precizări privind completarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani, anexa 1 la Nota M.E.N. nr. 39775/28.04.2014 şi modelul fişei de înscriere 

• lista tuturor unităţilor de învăţământ profesional din judeţul Arad, adresele acestora, 

planul de şcolarizare acordat fiecăreia pentru următorul an şcolar, pe forme de învăţământ, domenii de 

pregătire, specializări şi numărul de locuri alocate  

 

Pentru metodologia de desfăşurare a admiterii in extenso şi pentru alte informaţii suplimentare,  

poate fi accesat următorul site de internet al Ministerului Educaţiei Naționale : 

http://admitere.edu.ro 

 Informaţii de interes local şi listele candidaţilor admişi  vor putea fi accesate de pe site-ul Inspectoratului Şcolar 

al Judeţului Arad,    www.isjarad.ro/forum   în subiectul Admitere clasa  a  IX-a . 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://admitere.edu.ro/
http://www.isjarad.ro/forum/
http://www.isjarad.ro/forum/viewforum.php?f=271
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Anexa 2 la ordinul M.E.N.nr. 3136/2014 

 

METODOLOGIA 
de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat  

cu durata de 3 ani 
 
    CAPITOLUL I 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 1 
    Ad iterea elevilor î  î văţă â tul profesio al  de stat u durata de  a i, de u it î  o ti uare î văţă â t 
profesio al u durata de  a i, se fa e u respe tarea Metodologiei de orga izare şi fu ţio are a î văţă â tului 
profesio al de stat u durata de  a i, prevăzută î  a exa r.  la ordi , pe aza criteriilor stabilite de prezenta 
metodologie. 
    ART. 2 
     Pot opta pe tru î văţă â tul profesio al u durata de  a i elevii î s rişi î  lasa a VIII -a şi a solve ţii lasei a VIII-
a din seriile anterioare. 
     Elevii prevăzuţi la ali .  pot fi î s rişi î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i u ai da ă au pro ovat 
clasa a VIII-a. 
     Opţiu ea elevilor pe tru î văţă â t profesio al u durata de  a i se realizează î  perioada prevăzută de 
ale darul ad iterii î  î văţă â tul profesional cu durata de 3 ani. 

    ART. 3 
    Î  vederea ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, u itatea de î văţă â t are orga izează 
î văţă â t profesio al poate orga iza, î  a u ite o diţii, presele ţia a didaţilor şi/sau pro a supli e tară de 
admitere. 
    ART. 4 
     Co for  ale darului ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, ad iterea se realizează î   etape.  
     Î  fie are etapă de ad itere se orga izează: 
    - î s rierea a didaţilor; 
    - presele ţia a didaţilor, după az; 
    - pro a supli e tară de ad itere, după az; 
    - ad iterea a didaţilor şi afişarea rezultatelor. 
 
    CAPITOLUL II 
    Î s rierea a didaţilor 
 
    ART. 5 
     Î s rierea î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i se fa e î  ur a u ui pro es de orie tare şi o siliere a 
elevilor. 
     Î s rierea a didaţilor î  vederea ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i se fa e la u itatea de 
î văţă â t are are ofertă edu aţio ală pe tru î văţă â tul profesio al u durata de  a i, pe aza opţiu ii 
a didatului pe tru o alifi are profesio ală di  oferta ş olii, u posi ilitatea î registrării ai ultor opţiu i î  ordi ea  

preferi ţelor expri ate de a didat î  fişa de î s riere.  
    (3) Înscrierea în vederea admiterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i a elevilor di  lasa a VIII -a şi a 
a solve ţilor lasei a VIII-a di  seriile a terioare se realizează pe aza fişei de î s riere î  î văţă â tul profesio al u 
durata de  a i, eli erată de u itatea de î văţă â t gi azial. 
     Modelul fişei de î s riere î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i va fi ela orat de Co isia Naţio ală de 
Ad itere î  Î văţă â tul Profesio al şi se tra s ite o isiilor de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pâ ă la 
data de 1 martie. 



 
48 

     U itatea de î văţă â t gi azial va eli era o si gură fişă de î s riere î  î văţă â tul profesio al u durata de  
a i fie ărui elev/ a didat are optează pe tru î s rierea la î văţă â tul profesio al, pe tru fie are etapă e ţio ată î  
ale darul ad iterii î  î văţă â tul profesio al.  

    ART. 6 
    La î heierea perioadelor de î s riere e ţio ate î  ale darul ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  
a i, o isiile de ad itere di  u ităţile de î văţă â t are au ofertă pe tru î văţă â tul profesio al u durata de  a i 
tra s it î  for at ele tro i  şi î  s ris ătre o isia de ad itere judeţea ă/a u i ipiului Bu ureşti, pe tru 
î văţă â tul profesio al u durata de  a i, lista a didaţilor î s rişi la î văţă â tul profesional cu durata de 3 ani. 
    ART. 7 
    Lista a didaţilor î s rişi la î văţă â tul profesio al u durata de  a i este afişată, o for  ale darului ad iterii î  
î văţă â tul profesio al u durata de  a i, la sediul u ităţilor de î văţă â t are au ofertă pe tru î văţă â tul 
profesio al, î preu ă u grafi ul de desfăşurare a sesiu ii de presele ţie, a olo u de este azul, şi u grafi ul de 
desfăşurare a pro ei supli e tare de ad itere, î  azul î  are u ărul de a didaţi este ai are de ât u ărul 
lo urilor oferite de u itatea de î văţă â t. Î  listele afişate î  etapa I a ad iterii se va e ţio a expres a ularea 
î s rierii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i a a didaţilor are u au pro ovat lasa a VIII -a. 
 
    CAPITOLUL III 
    Presele ţia a didaţilor 
 
    ART. 8 
     Operatorul e o o i /I stituţia pu li ă parte eră a u ităţii de î văţă â t poate soli ita orga izarea u ei sesiu i 
de presele ţie a a didaţilor, orga izată î ai te de desfăşurarea pro ei de ad itere, î  azul î  care operatorul 
e o o i /i stituţia pu li ă parte eră a u ităţii de î văţă â t se i pli ă pri  susţi ere fi a iară/sti ule te/alte for e 
de spriji  î  for area profesio ală a elevilor pri  a gaja e t e ţio at î  o tra tul - adru u u itatea de î văţă â t. 
     Cererea s risă a operatorului e o o i /i stituţiei pu li e parte ere pe tru orga izarea u ei sesiu i de presele ţie 
a a didaţilor este adresată u ităţii de î văţă â t şi este apro ată î  o siliul de ad i istraţie al u ităţii de î văţă â t. 
     Toate u ităţile de î văţă â t are orga izează sesiu ea de presele ţie pe tru î văţă â tul profesio al u durata 
de  a i au o ligaţia de a ela ora şi a a u ţa pu li  pro edura de presele ţie, are va upri de i for aţii privi d 
o ţi utul te ati a  şi odul de orga izare şi desfăşurare a pro ei de presele ţie.  

     Pro edura de presele ţie, ela orată de u itatea de î văţă â t î  parte eriat u operatorul e o o i /i stituţia 
pu li ă parte eră, este apro ată de o siliul de ad i istraţie al u ităţii  de î văţă â t şi de ătre operatorul 
e o o i /i stituţia pu li ă parte eră şi este avizată de i spe toratul ş olar judeţea /al u i ipiului Bu ureşti.  
     Pro edura de presele ţie este afişată la sediul u ităţii de î văţă â t are are oferta edu aţio ală pe tru 
î văţă â t profesio al, o for  ale darului ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i.  
     Pro edura de presele ţie va o ţi e prevederi lare pe tru asigurarea u ei sele ţii o ie tive, edis ri i atorii şi 
transparente. 
     Î  azul î  are î  adrul a eleiaşi u ităţi de î văţă â t se orga izează pro ă de presele ţie pe tru ai ulte 
do e ii de for are profesio ală/ alifi ări pe aza u ei pro eduri de presele ţie u itare, î s rierea la presele ţie se fa e 
î  aza fişei de î s riere u opţiu ile elevilor pe tru do e iile de for are profesio ală/ alifi ările pe tru are se 
orga izează presele ţia, î registrate î  ordi ea preferi ţelor a didaţilor.  
     U itatea de î văţă â t are a orga izat sesiu ea de presele ţie tra s ite o isiei de ad itere judeţe e/a 

u i ipiului Bu ureşti spre validare, ele tro i  şi î  s ris, ta elul u rezultatele o ţi ute de elevi la sesiu ea de 
presele ţie, o ţi â d u ele, i iţiala tatălui şi pre u ele a didatului, odul u eri  perso al al a estuia, ş oala şi 
judeţul de prove ie ţă, ş oala şi do e iul de for are profesio ală/ alifi area pe tru are s -a realizat presele ţia, 

e ţiu ea "ad is"/"respi s" î  ur a presele ţiei.  
     Ta elul u rezultatele o ţi ute de a didaţi la sesiu ea de presele ţie, validat de o isia de ad itere judeţea ă/a 

u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al u durata de  a i, va fi afişat la sediul u ităţii ş olare are a 
orga izat presele ţia. 
     Ca didaţii are au fost respi şi la presele ţie  ridi ă fişele de î s riere la î văţă â tul profesio al u durata de  
a i de la u itatea de î văţă â t are a orga izat sesiu ea de presele ţie.  
     Ca didaţii are au fost respi şi la presele ţie pot să se î s rie la o altă u itate de î văţă â t are are ofertă 
pe tru î văţă â tul profesio al u durata de  a i şi are u a orga izat sesiu e de presele ţie, î  perioada e ţio ată 
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î  ale darul ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, pe aza fişei de î s riere î  î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i, sau pot să opteze pe tru î s rierea î  î văţă â tul li eal.  
 
   
 CAPITOLUL IV 
    Pro a supli e tară de ad itere 
 
    ART. 9 
     Toate u ităţile de î văţă â t are au ofertă edu aţio ală pe tru î văţă â tul profesio al u durat a de 3 ani au 
o ligaţia de a ela ora şi a u ţa pu li  pro edura de ad itere.  
     Pro edura de ad itere ela orată de u itatea de î văţă â t are are oferta edu aţio ală pe tru î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i este apro ată de o siliul de ad i istraţie al ş olii şi este avizată de i spe toratul ş olar 
judeţea /al u i ipiului Bu ureşti.  
     Pro edura de ad itere va upri de i for aţii privi d: 
    - o diţia de a tre e pri  etapa preala ilă de presele ţie a olo u de este azul, o for  art. 8); 
    - azurile î  are se susţi e pro a supli e tară de ad itere şi al ulul ediei de ad itere, o for  art.  şi, 
respe tiv, , odalităţile de departajare a a didaţilor u edii de ad itere egale, o for  art. ;  
    - disciplina din planul de î văţă â t pe tru lasa a VIII-a la are se susţi e pro a supli e tară de ad itere; 
    - progra a de exa e  pe tru dis ipli a la are se susţi e pro a supli e tară de ad itere;  
    - odul de orga izare şi desfăşurare a pro ei supli e tare de ad itere;  
    - odele de su ie te şi are e de evaluare şi otare pe tru pro a supli e tară de ad itere;  
    - durata probei suplimentare de admitere; 
    - odul de orga izare şi desfăşurare a o testaţiilor.  
     Pro edura de ad itere este afişată la sediul u ităţii de î văţă â t are are oferta edu aţio ală pe tru î văţă â t 
profesio al u durata de  a i, o for  ale darului ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i.  
     Pro a supli e tară de ad itere se desfăşoară, î  perioada e ţio ată î  ale darul ad iterii î  î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i, doar î  azul î  are u ărul de a didaţi este ai are de ât u ărul lo urilor oferite 
de u itatea de î văţă â t. 
 
    CAPITOLUL V 
    Ad iterea a didaţilor şi afişarea rezultatelor 
 
    ART. 10 
    Ad iterea î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i se realizează, î  fie are etapă, astfel:  
    a  î  azul î  are u ărul de a didaţi î s rişi u depăşeşte u ărul lo urilor oferite de u itatea de î văţă â t, 
admiterea se va realiza pe aza portofoliului edu aţio al al elevului; î  portofoliul edu aţio al al elevului se are î  
vedere, pe tru ad iterea î  î văţă â tul profesio al de  a i, edia de ad itere, al ulată a edie po derată î tre 

edia ge erală la Evaluarea aţio ală susţi ută de a solve ţii lasei a VIII-a, are are o po dere de %, şi edia 
ge erală de a solvire a laselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25%; 
     î  azul î  are u ărul de a didaţi este ai are de ât u ărul lo urilor oferite de u itate a de î văţă â t, 
ad iterea se fa e luâ d î  al ul î  proporţie de % edia de ad itere defi ită la lit. a  şi î  proporţie de % ota 
o ţi ută la pro a supli e tară de ad itere sta ilită de u itatea de î văţă â t.  
    ART. 11 
    (1) În cazul în care 2 a didaţi au edii de ad itere egale, a eştia vor fi departajaţi folosi d, î  ordi e, ur ătoarele 
criterii: 
    a  edia ge erală o ţi ută la Evaluarea aţio ală di  lasa a VIII-a; 
     edia ge erală de a solvire a laselor a V-a - a VIII-a. 
    (2) În azul î  are, la o u itate de î văţă â t şi la o alifi are profesio ală, pe ulti ul lo  există a didaţi, u opţiu ea 
expri ată pe tru a ea u itate ş olară şi a ea alifi are, are au ediile de ad itere, pre u  şi ediile e ţio ate la 
alin. (1) egale, atu i toţi a eşti a didaţi su t de laraţi ad işi la opţiu ea soli itată.  
    ART. 12 
     Cal ulul ediei de ad itere î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i se fa e astfel:  
    a  î  azul î  are u ărul de a didaţi u depăşeşte u ărul lo urilor oferite de u itatea de î văţă â t 
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                    MAIP = MA = ABS + 3EN 
                                                     4 
    unde: 
    MAIP = edia de ad itere î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i;  
    MA = media de admitere cal ulată o for  art.  ali . a ; 
    ABS = edia ge erală de a solvire a laselor a V-a - a VIII-a; 
    EN = edia ge erală o ţi ută la Evaluarea aţio ală susţi ută de a solve ţii lasei a VIII -a; 
 
     î  azul î  are u ărul de a didaţi este ai are de ât u ărul lo urilor oferite de u itatea de î văţă â t 
 
                  70 x MA + 30 x PSA 
    MAIP = ------------------ 
                               100 
 
    unde: 
    MAIP = edia de ad itere î  î văţă â tul profesio al; 
    MA = media de admitere al ulată o for  art.  ali .  lit. a ; 
    PSA = ota la pro a supli e tară de ad itere sta ilită de u itatea de î văţă â t.  
 
     Media de ad itere î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, e ţio ată la ali . , se al ulează u două 
ze i ale, fără rotu jire. 
     Pe tru a solve ţii di  pro oţiile de pâ ă î  a ul  i lusiv, î  edia de ad itere, edia ge erală o ţi ută la 
Evaluarea aţio ală se va î lo ui u edia de la exa e ul de apa itate, pe tru a solve ţii de pâ ă î  a ul 2003 
i lusiv, u edia la testele aţio ale, pe tru a solve ţii di  pro oţiile  - 2007, ori cu media la tezele cu subiect 
u i  susţi ute î  lasa a VIII-a, pe tru a solve ţii di  pro oţiile  şi .  
     Pe tru a didaţii are u au susţi ut Evaluarea aţio ală sau, după az, exa e ul de apa itate/testele 

aţio ale/tezele u su ie t u i , se o sideră ă edia ge erală o ţi ută la evaluarea aţio ală susţi ută de a solve ţii 
clasei a VIII-a este 1: EN = 1. 
     Media de ad itere î  î văţă â tul profesio al, al ulată o for  art.  ali .  lit. a , este utilizată pe tru 
sta ilirea ordi ii pe lista a didaţilor ad işi î  azul î  are u ărul de a didaţi u depăşeşte u ărul lo urilor di  
oferta ş olii. 
     Î  azul a didaţilor are au î registrat ai ulte opţiu i î  fişa de ad itere la o u itate ş olară la are u ărul 
total al elor î s rişi u depăşeşte u ărul total al lo urilor oferite de u itatea respe tivă de î văţă â t, repartizarea pe  
alifi ări se fa e î  ordi ea opţiu ilor di  fişa de î s riere, utilizâ d edia de ad itere, al ulată o for  art.  ali .  

lit. a , drept riteriu de departajare şi de ordo are pe listă a a didaţilor ad işi la fie are alifi are.  
     Media de ad itere î  î văţă â tul profesio al, al ulată o for  art.  ali .  lit. , este utilizată pe tru 
sta ilirea ordi ii pe lista a didaţilor ad işi î  azul î  are u ărul de a didaţi depăşeşte u ărul lo urilor di  oferta 
ş olii. 
    (8) În perioada 26 - 28 iulie 2014, comisia de admitere judeţea ă/a u i ipiului Bu ureşti va a aliza şi azurile 
spe iale ale a solve ţilor î văţă â tului gi azial are au studiat î  străi ătate şi, di  a eastă auză, u au parti ipat la  
Evaluarea aţio ală de la sfârşitul lasei a VIII-a; pe tru a eşti a solve ţi, la edia ge erală de a solvire a gi aziului se 
iau î  al ul doar rezultatele o ţi ute î  a ii de studiu par urşi î  Ro â ia.  
    ART. 13 
     Listele upri zâ d a didaţii ad işi, respe tiv respi şi la î văţă â tul profesio al u durata de  a i se întocmesc 
la u itatea de î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al şi se tra s it la o isia de ad itere judeţea ă/a 

u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al u durata de  a i, după fie are etapă de ad itere, o for  
Calendarului admiterii. 
     După validarea listelor de ătre o isia de ad itere judeţea ă/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i, a estea se afişează la sediul u ităţii de î văţă â t are orga izează î văţă â t 
profesional cu durata de 3 ani. 
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    ART. 14 
     După afişarea rezultatelor la ad iterea î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, î  perioada e ţio ată î  
ale darul ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, a didaţii depu , la u ităţile ş colare la care au fost 

de laraţi ad işi, dosarele de î s riere, upri zâ d a tele de studii î  origi al.  
     Î s rierea a didaţilor de laraţi ad işi se efe tuează, o for  u ui progra  afişat de u itatea de î văţă â t, pe 

aza ur ătoarelor a te: 
    a  fişa de î s riere î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i; 
     ertifi atul de aştere, î  opie legalizată; 
     adeveri ţă u otele şi edia ge erală o ţi ute la Evaluarea aţio ală/tezele u su ie t u i  di  lasa a VIII -
a/testele aţio ale/examenul de capacitate; 
    d  foaia atri olă pe tru lasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - opie şi origi al; 
    e  fişa edi ală. 
     Ca didaţii are, î  perioada e ţio ată î  ale darul ad iterii î  î văţă â tul profesional cu durata de 3 ani, nu 
îşi depu  dosarele de î s riere, se o sideră retraşi, iar lo urile orespu zătoare su t de larate eo upate şi vor fi 
utilizate pe tru ur ătoarele etape de ad itere î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i.  
    ART. 15 
     Ca didaţii respi şi la ad iterea î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, pre u  şi a didaţii ad işi are 
dores  să re u ţe la lo ul o upat la î văţă â tul profesio al u durata de  a i se pot î s rie la ad iterea î  
î văţă â tul li eal. 
     După afişarea rezultatelor la ad iterea î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, î  perioada e ţio ată î  
ale darul ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, a didaţii de laraţi ad işi are dores  să parti ipe la 

admiterea î  î văţă â tul li eal ridi ă fişele de î s riere la î văţă â tul profesio al u durata de  a i de la 
se retariatele u ităţilor de î văţă â t la are au fost de laraţi ad işi, pe aza u ei ereri.  
     Opţiu ea de a parti ipa la ad iterea î  î văţă â tul li eal atrage după si e re u ţarea pe tru etapa respe tivă a 
ad iterii la lo ul o upat î  ur a ad iterii la î văţă â tul profesio al u durata de  a i.  
     Opţiu ea de parti ipare la ad iterea î  î văţă â tul li eal şi re u ţarea la lo ul o upat î  î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i se vor o pleta şi se a î  fişa de î s riere î  î văţă â tul profesio al u durata de  
a i, de ătre a didaţi şi de ătre pări ţii/repreze ta ţii legali ai elevilor i ori.  
     Co pletarea opţiu ilor î  fişele de î s riere î  î văţă â tul li eal de ătre a didaţii ad işi la î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i se poate realiza u ai pri  preze tarea fişei de î s riere la î văţă â tul profesio al u 
durata de  a i, o pletată şi se ată de ătre a didaţi şi de ătre pări ţii/repreze ta ţii legali ai a estora pe tru 
elevii i ori, î  are este expli it for ulată opţiu ea de re u ţare î  etapa respe tivă a ad iterii, la lo ul o upat î  
î văţă â tul profesio al u durata de  a i.  
    ART. 16 
     Pe tru a solve ţii lasei a VIII-a care nu s-au î s ris la u ităţile la are au fost ad işi sau are u au parti ipat la 
pri ele două etape de ad itere î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i şi are soli ită ulterior să se î s rie î  
clasa a IX-a la î văţă â tul profesio al u durata de  a i, pre u  şi pe tru ei are şi -au î heiat situaţia ş olară 
ulterior desfăşurării etapelor de ad itere e ţio ate î  ale darul ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  
ani, comisia de admitere judeţea ă/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â t profesio al u durata de  a i va 
organiza a III-a etapă de ad itere, pe lo urile ră ase li ere. Ad iterea se fa e î  perioada e ţio ată î  ale darul 
ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, o for  riteriilor prevăzute î  preze ta etodologie, î  aza 
hotărârilor o isiei de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al u durata de  a i.  
     Rezultatele ad iterii se tra s it Ce trului Naţio al de Ad itere pâ ă la data de  septe rie . 
     Da ă la î heierea etapelor de ad itere e ţio ate î  preze ta etodologie ai există lo uri va a te la lasele 
pe tru are se susţi  pro e de presele ţie, o isiile de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i pot de ide orga izarea u ei oi etape de susţi ere a a estor pro e. Grafi ul şi lo ul de 
desfăşurare a pro ei de presele ţie vor fi fă ute pu li e, pri  afişare la sediul u ităţilor de î văţă â t gi azial şi al 
u ităţilor de î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al u durata de  a i. Ad iterea a didaţilor pe lo urile 
disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.  
    ART. 17 
    Pe tru î s rierea la lasele de î văţă â t profesio al u durata de  a i are se orga izează î  alte li i ater e 
de ât li a ro â ă elevii tre uie să fa ă dovada ă au studiat î  gi aziu î  li a ater ă respe tivă sau ă au 
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parti ipat la pro a de evaluare a u oşti ţelor de li a ater ă, orga izată o for  etodologiei de ad itere î  
î văţă â tul li eal de stat, şi au fost ad işi.  
    ART. 18 
     Î s rierea şi repartizarea a didaţilor î  lasa a IX-a pe tru î văţă â tul profesio al spe ial se orga izează de 
ătre o isia de ad itere judeţea ă/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al u durata de  a i, î  

perioada prevăzută î  Cale darul ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i.  
     Lo urile alo ate î văţă â tului profesio al spe ial su t pu li ate î  roşura de admitere, într-o listă separată. Vor 
fi pre izate î  roşură lo ul şi data î  are se va fa e ad iterea a didaţilor pe tru î văţă â tul profesio al spe ial, 
pre u  şi o diţiile spe ifi e de î s riere do u e te are să dovedeas ă tipul şi gradul de defi ie ţă et . . 
     Ad iterea pe lo urile pe tru î văţă â tul profesio al spe ial se fa e î  fu ţie de tipul şi gradul de defi ie ţă, î  
ordi ea des res ătoare a ediilor de ad itere î  î văţă â tul profesio al î  azul î  are u ărul a didaţilor  este 

ai are de ât u ărul lo urilor dispo i ile  sau a ediei de ad itere î  azul î  are u ărul a didaţilor este ai 
i  de ât u ărul lo urilor dispo i ile , după az, şi î  fu ţie de opţiu i.  

 
    CAPITOLUL VI 
    Coordo area ad iterii î  î văţământul profesional cu durata de 3 ani 
 
    ART. 19 
    Coordo area, la ivel aţio al, a a ţiu ilor privi d orga izarea ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i 
este asigurată de Co isia Naţio ală de Ad itere î  Î văţă â tul Profesio al. Me rii Co isiei Naţio ale de Ad itere 
î  Î văţă â tul Profesio al su t e rii Co isiei Naţio ale de Ad itere î  Î văţă â tul Li eal de Stat, la are se 
adaugă u  repreze ta t al Ce trului Naţio al de Dezvoltare a Î văţă â tului Profesio al şi Teh i , apro at de secretarul 
de stat pe tru î văţă â t preu iversitar. 
    ART. 20 
    Atri uţiile Co isiei Naţio ale de Ad itere î  Î văţă â tul Profesio al, î  eea e priveşte ad iterea î  î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i, su t ur ătoarele: 
    a) stabileşte odelul fişei de î s riere î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i şi îl tra s ite o isiilor de 
ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pâ ă la data de  artie;  
     i struieşte preşedi ţii o isiilor de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al u 
durata de  a i, u privire la î s rierea î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i;  
     orga izează a tivităţile de reare a azei de date la ivel aţio al pe tru a didaţii şi a didaţii ad işi î  
învăţă â tul profesio al u durata de  a i, î  ola orare u Ce trul Naţio al de Ad itere;  
    d  o trolează şi î dru ă a ţiu ile legate de orga izarea şi desfăşurarea ad iterii î  judeţele ţării/Mu i ipiul 
Bu ureşti, ur ări d respe tarea prevederilor di  prezenta metodologie; 
    e  o trolează odul î  are o isiile de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al 
u durata de  a i, o isiile de î s riere di  u ităţile de î văţă â t gi azial şi ele de ad itere di  u ităţile  de 

î văţă â t profesio al îşi desfăşoară a tivitatea; 
    f  poate delega o servatori ai Co isiei Naţio ale de Ad itere î  Î văţă â tul Profesio al, are să o troleze şi să 
î dru e a tivitatea o isiilor de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al u durata 
de  a i şi a o isiilor de î s riere di  u ităţile de î văţă â t gi azial şi ele de ad itere di  u ităţile de î văţă â t 
profesio al. O servatorii pot soli ita o isiilor de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşt i pe tru î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i sau Co isiei Naţio ale de Ad itere î  Î văţă â tul Profesio al, î  azul o statării u or 

ereguli î  desfăşurarea î s rierii la î văţă â tul profesio al, s hi ări î  o po e ţa o isiilor e ţio ate la  
ali eatul a terior şi, după az, sa ţio area elor vi ovaţi; 
    g  a alizează desfăşurarea ad iterii la ivel aţio al, pe aza rapoartelor ela orate de o isiile de ad itere 
judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al u durata de   a i, şi prezi tă o luziile a estei 
a alize i istrului edu aţiei aţio ale; 
    h  propu e odifi ări î  etodologia de orga izare şi desfăşurare a ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de 

 a i di  a ii ur ători. 
    ART. 21 
    (1) Coordonarea, la ivel judeţea /al u i ipiului Bu ureşti, a a ţiu ilor privi d orga izarea ad iterii î  î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i este asigurată de o isia de ad itere judeţea ă/a u i ipiului Bu ureşti pe tru 
î văţă â tul profesio al u durata de  a i. Me rii o isiei de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pe tru 



 
53 

î văţă â tul profesio al u durata de  a i su t e rii o isiei de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pe tru 
orga izarea ad iterii î  î văţă â tul li eal de stat, la are se adaugă u  i spe tor ş olar pe tru î văţă â t profesio al 
şi teh i . 
     La râ dul său, o isia de ad itere judeţea ă/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al u durata 
de  a i orga izează o isii de ad itere î  u ităţile de î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al u durata 
de 3 ani. 
    ART. 22 
    Atri uţiile o isiei de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al u durata de  a i, 
spe ifi e î  eea e priveşte ad iterea î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i, su t ur ătoarele: 
    a  i struieşte preşedi ţii o isiilor de î s riere di  u ităţile gi aziale şi ai o isiilor de ad itere di  u ităţile de 
î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al u durata de  a i u priv ire la î s rierea şi ad iterea î  
î văţă â tul profesio al u durata de  a i; 
     a alizează şi avizează pro edurile de presele ţie şi de ad itere;  
     apro ă o po e ţa o isiilor de ad itere di  u ităţile de î văţă â t;  
    d  validează ta elele u rezultatele o ţi ute de elevi la sesiu ea de presele ţie tra s ise de u ităţile de î văţă â t, 
o for  pre izărilor art.  ali .  şi ; 

    e  validează listele upri zâ d a didaţii ad işi şi respi şi la î văţă â tul profesio al u durata de  a i,  după fie are 
etapă a ad iterii, o for  art.  ali . ; 
    f  o trolează şi î dru ă a ţiu ile legate de orga izarea şi desfăşurarea î s rierii şi ad iterii î  î văţă â tul 
profesio al u durata de  a i, ur ări d respe tarea prevederilor di  preze ta  metodologie; 
    g  a alizează desfăşurarea ad iterii la ivel judeţea /al u i ipiului Bu ureşti, pe aza rapoartelor ela orate de 
o isiile de ad itere di  u ităţile de î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al u durata de  a i, şi prezi tă 

co luziile a estei a alize Co isiei Naţio ale de Ad itere î  Î văţă â tul Profesio al u durata de  a i;  
    h  propu e Co isiei Naţio ale de Ad itere î  Î văţă â tul Profesio al u durata de  a i odifi ări î  etodologia 
de orga izare şi desfăşurare a ad iterii î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i.  
    ART. 23 
    Co isia de î s riere di  u itatea de î văţă â t gi azial este o u ă atât pe tru ad iterea î  î văţă â tul li eal 
de stat, ât şi pe tru ad iterea î  î văţă â tul profesio al u durata de 3 ani. 
    ART. 24 
     Co isia de ad itere di  u ităţile de î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al u durata de  a i este 
al ătuită di : 
    a  preşedi te - dire torul sau dire torul adju t al u ităţii de î văţă â t; 
    b) vicepreşedi te - dire torul adju t sau şeful atedrei/ariei urri ulare teh ologii;  
    c) secretar - se retarul u ităţii de î văţă â t; 
    d) membri: 
    i  adre dida ti e are realizează presele ţia a didaţilor î  sesiu ea de presele ţie;  
    (ii) cadre dida ti e de spe ialitate are ela orează su ie tele pe tru pro a supli e tară de ad itere şi evaluează 
lu rările a didaţilor; 
    iii  adre dida ti e are asigură î s rierea a didaţilor şi oferă i for aţii şi o siliere elevilor şi pări ţilor a estora 
care se prezi tă pe tru î s riere; 
    iv  adre dida ti e asiste ţi pe perioada desfăşurării pro ei supli e tare de ad itere;  
    v  repreze ta ţi ai operatorului e o o i /i stituţiei pu li e parte ere are soli ită presele ţia a didaţilor.  
    (2) Comisia de ad itere di  u itatea de î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al u durata de  a i are 
ur ătoarele atri uţii: 
    a  ela orează pro edura de presele ţie e ţio ată la art. , î  parte eriat u operatorul e o o i /i stituţia pu li ă 
parte eră, pe are o supu e apro ării o siliului de ad i istraţie al u ităţii de î văţă â t, operatorului 
e o o i /i stituţiei pu li e parte ere şi avizării i spe toratului ş olar judeţea /al u i ipiului Bu ureşti;  
     ela orează pro edura de ad itere e ţio ată la art. , pe are o supu e apro ării o siliului de ad i istraţie al 
u ităţii de î văţă â t şi avizării i spe toratului ş olar judeţea /al u i ipiului Bu ureşti;  
     orga izează şi răspu de de apli area pro edurii de presele ţie şi a pro edurii  de admitere; 
    d  verifi ă do u e tele preze tate de a didaţi şi al ulul ore t al ediei de ad itere î  î văţă â tul profesio al;  
    e  sesizează i spe toratului ş olar judeţea /al u i ipiului Bu ureşti ori e eroare o statată î  o pletarea 
docume telor ş olare pe tru î s riere şi ore tează, a olo u de este posi il, a este erori; ore tarea ediei de 
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ad itere î  î văţă â tul profesio al al ulate greşit se fa e de ătre preşedi tele o isiei de ad itere di  u itatea de 
î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al u durata de  a i, are se ează şi apli ă şta pila u ităţii;  
    f  asigură preze ţa per a e tă, pe perioada î s rierii, a u or e ri ai o isiei de ad itere di  u itatea de 
î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al u durata de  a i, are să ofere i for aţii şi o siliere persoa elor 
are se prezi tă pe tru î s riere; 

    g  tra s ite o isiei de ad itere judeţe e/a u i ipiului Bu ureşti pe tru î văţă â tul profesio al u durata de  
a i raportul privi d desfăşurarea ad iterii la u itatea de î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al u durata 
de 3 ani. 
     Co po e ţa o isiei de ad itere di  u itatea de î văţă â t are orga izează î văţă â t profesio al u durata 
de  a i este avizată de o siliul de ad i istraţie di  u itatea de î văţă â t şi apro ată de i spe toratul ş olar 
judeţea /al u i ipiului Bu ureşti.  
 
   
 
 
  CAPITOLUL VII 
    Dispoziţii fi ale 
 
    ART. 25 
    A solve ţii î văţă â tului gi azial parti ular autorizat sau a reditat pot parti ipa la ad iterea î  î văţă â tul 
profesional de stat cu durata de 3 ani, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu 
este o diţio ată de a hitarea u ei taxe. 
    ART. 26 
     Broşura de ad itere va upri de, î tr-un capitol separat, i for aţiile orespu zătoare despre u ităţile de 
î văţă â t parti ulare, autorizate sau a reditate, are orga izează ad itere î  lasa a IX -a la î văţă â tul profesio al 
cu durata de 3 ani. 
     Califi ările pe tru are u itatea de î văţă â t profesio al orga izează ad itere vor fi î s rise î  roşura ad iterii 
odifi at, î  se ţiu e separată. 

     Ad iterea î  u ităţile de î văţă â t parti ulare, autorizate sau a reditate, se fa e î  o for itate u etodologia 
sta ilită de fie are u itate de î văţă â t, u respe tarea prevederilor legale î  vigoare.  
    ART. 27 
    Preze tarea de î s risuri false la î s rierea î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i se pedepseşte o for  legii 
şi atrage eli i area di  ad itere a a didatului respe tiv. Î  azul î  are des operirea falsului se fa e după î heierea 
ad iterii, a didatul respe tiv pierde lo ul o ţi ut pri  fraudă.  
    ART. 28 
    Persoa ele vi ovate de eli erarea ai ultor fişe de î s riere pe tru a elaşi elev de ât este prevăzut î  pre zenta 

etodologie, de tra s rierea ero ată a datelor perso ale ori a otelor sau de erespe tarea altor prevederi ale 
preze tei etodologii vor fi sa ţio ate dis ipli ar, ad i istrativ, ivil sau pe al, după az.  
    ART. 29 
    Î s rierea şi ad iterea î  î văţă â tul profesio al u durata de  a i se pot fa e şi după fi alizarea etapei a treia de 
admitere. Î s rierea şi ad iterea se pot fa e pe lo urile li ere, u respe tarea prevederilor preze tei etodologii.  
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Anexa 3 la ordinul M.E.N. nr. 3136/2014 

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul 
şcolar 2014 - 2015 

  

 ______________________________________________________________________________ 

| Data-limită/Perioada |                       Evenimentul                     | 
|______________________|_______________________________________________________| 

|                              Pregătirea admiterii                            | 
|______________________________________________________________________________| 

| 25 februarie 2014    | Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ   | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani stabilesc, împreună cu | 
|                      | operatorii economici/instituţiile publice partenere,  | 
|                      | dacă vor organiza probă de preselecţie a candidaţilor.| 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 28 februarie 2014    | Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au   | 
|                      | ofertă pentru învăţământ profesional de 3 ani,        | 
|                      | împreună cu operatorii economici/instituţiile publice | 
|                      | partenere, a procedurii de preselecţie şi a procedurii| 
|                      | de admitere                                           | 

|                      | Unităţile de învăţământ transmit spre avizare         | 
|                      | procedura de preselecţie şi procedura de admitere la  | 
|                      | inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului         | 
|                      | Bucureşti.                                            | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 1 martie 2014        | Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere în| 
|                      | Învăţământul Profesional a modelului fişei de         | 
|                      | înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3  | 
|                      | ani                                                   | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 3 martie 2014        | Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului         | 
|                      | Bucureşti transmite unităţilor de învăţământ care au  | 
|                      | ofertă pentru învăţământ profesional cu durata de 3   | 
|                      | ani avizul pentru procedura de preselecţie şi         | 
|                      | procedura de admitere.                                | 

|                      | Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care     | 
|                      | organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani,| 
|                      | a procedurii de preselecţie şi a procedurii de        | 
|                      | admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul| 
|                      | de locuri disponibile pentru învăţământul profesional | 
|                      | cu durata de 3 ani şi perioadele de înscriere pentru  | 
|                      | anul şcolar 2014 - 2015                               | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 7 martie 2014        | Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au | 
|                      | ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu| 
|                      | durata de 3 ani, spre aprobare, la inspectoratul      | 

|                      | şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, a          | 
|                      | propunerii privind componenţa comisiei de admitere din| 
|                      | unitatea de învăţământ care organizează învăţământ    | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani, avizată de consiliul  | 
|                      | de administraţie al unităţii de învăţământ            | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 14 martie 2014       | Transmiterea de către inspectoratul şcolar judeţean/al| 
|                      | municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ  | 
|                      | care şcolarizează în învăţământul profesional cu      | 
|                      | durata de 3 ani a aprobării comisiei de admitere din  | 
|                      | unitatea de învăţământ care organizează învăţământ    | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani                        | 

|______________________|_______________________________________________________| 
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 ______________________________________________________________________________ 

| 30 aprilie 2014      | Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare    | 
|                      | profesională aprobată, concretizată în domenii şi     | 
|                      | calificări profesionale, pentru învăţământul          | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor  | 
|                      | de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de    | 
|                      | învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani                        | 

|                      | Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de  | 
|                      | învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând | 
|                      | datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a       | 

|                      | Tipărirea informaţiilor despre admiterea în           | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani în broşura| 
|                      | admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul  | 
|                      | şcolar 2014 - 2015, într-o secţiune distinctă         | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 7 mai 2014           | Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a   | 
|                      | broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admiterea| 
|                      | în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional | 
|                      | de stat, pentru anul şcolar 2014 - 2015               | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 16 mai 2014          | Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a      | 
|                      | broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune| 
|                      | electronică şi tipărită                               | 
|______________________|_______________________________________________________| 

|                                                                              | 

| Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare | 
| a studiilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani                   | 
|______________________________________________________________________________| 

| 3 - 31 martie 2014   | Informarea de către inspectoratul şcolar judeţean/    | 
|                      | Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/  | 
|                      | ISMB) a unităţilor de învăţământ gimnazial de         | 
|                      | posibilitatea continuării studiilor de către          | 
|                      | absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul         | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani. Se va realiza         | 

|                      | prezentarea metodologiei de organizare şi funcţionare | 
|                      | a învăţământului profesional de stat cu durata de 3   | 
|                      | ani, a metodologiei de organizare şi desfăşurare a    | 
|                      | admiterii în învăţământul profesional de stat cu      | 
|                      | durata de 3 ani şi a calendarului admiterii în        | 
|                      | învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani,  | 
|                      | precum şi a posibilităţii continuării studiilor după  | 
|                      | învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.  | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 7 - 11 aprilie 2014  | La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi    | 
|                      | propune să şcolarizeze învăţământ profesional în anul | 
|                      | şcolar 2014 - 2015 se desfăşoară acţiunea "Săptămâna  | 
|                      | meseriilor" în cadrul căreia se vor organiza          | 
|                      | următoarele acţiuni:                                  | 
|                      | 1. promovarea învăţământului profesional şi tehnic în | 
|                      | general şi a modului de organizare şi funcţionare a   | 
|                      | învăţământului profesional cu durata de 3 ani în      | 
|                      | special, informare privind condiţiile în care elevii  | 
|                      | pot avea acces la învăţământul profesional cu durata  | 
|                      | de 3 ani şi beneficiile acestei forme de pregătire    | 
|                      | profesională;                                         | 
|                      | 2. consilierea tuturor elevilor din clasa a VIII-a,   | 

|                      | din învăţământul gimnazial, cu privire la             | 
|                      | oportunitatea continuării studiilor în învăţământul   | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani.                       | 

|______________________|_______________________________________________________| 
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|______________________|_______________________________________________________| 

| 12 - 20 mai 2014     | Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru     | 
|                      | prezentarea procedurilor de preselecţie şi/sau de     | 
|                      | admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani                        | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 12 aprilie - 21 mai  | Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar    | 
| 2014                 | 2013 - 2014, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a     | 
|                      | învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară        | 
|                      | activităţi de orientare şi consiliere cu elevii, cu   | 
|                      | accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi | 
|                      | a oportunităţilor pentru carieră şi de continuare a   | 
|                      | pregătirii prin învăţământul profesional cu durata de | 
|                      | 3 ani. Activităţile de orientare şi consiliere se     | 
|                      | derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai       | 
|                      | centrului judeţean de resurse şi de asistenţă         | 
|                      | educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de      | 
|                      | Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) şi| 
|                      | urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în            | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani.          | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 7 - 18 mai 2014      | ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale, cu| 
|                      | implicarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează | 
|                      | elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani  | 
|                      | începând cu anul şcolar 2014 - 2015 şi a operatorilor | 
|                      | economici. Târgul ofertelor educaţionale va avea o    | 
|                      | secţiune dedicată ofertei la nivel regional.          | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de    | 
| 3 ani                                                                        | 
|                                Etapa I                                       | 
|              A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii                 | 
|______________________________________________________________________________| 

| 22 - 23 mai 2014     | Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial     | 
|                      | completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/     | 
|                      | reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de        | 
|                      | înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3  | 
|                      | ani.                                                  | 

|                      | Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial | 
|                      | a fişei de înscriere în învăţământul profesional cu   | 
|                      | durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită      | 
|                      | aceasta                                               | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 26 - 27 mai 2014     | Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ    | 
|                      | care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de | 
|                      | 3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul     | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani                        | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 28 mai 2014          | Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de     | 
|                      | desfăşurare a sesiunii de preselecţie şi/sau a probei | 
|                      | suplimentare de admitere, după caz                    | 
|______________________|_______________________________________________________| 

|                           B. Preselecţia candidaţilor                        | 
|______________________________________________________________________________| 

| 29 - 30 mai 2014     | Derularea probei de preselecţie în unităţile de       | 
|                      | învăţământ în care s-a decis derularea acesteia       | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 2 iunie 2014         | Transmiterea de către comisiile de admitere din       | 
|                      | unităţile de învăţământ care organizează învăţământ   | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani, din unităţile de      | 
|                      | învăţământ care au organizat proba de preselecţie, în | 



 
58 

|                      | format electronic şi în scris, către comisia de       | 
|                      | admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru    | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani a         | 
|                      | rezultatelor preselecţiei şi a listei candidaţilor    | 
|                      | înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3   | 
|                      | ani care au fost declaraţi admişi în urma preselecţiei| 
|                      | (listele sunt actualizate inclusiv cu rezultatele     | 

|                      | probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă       | 
|                      | maternă).                                             | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 3 iunie 2014         | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a    | 
|                      | municipiului Bucureşti, pentru învăţământul           | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor | 
|                      | înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3   | 
|                      | ani în unităţile de învăţământ la care s-a organizat  | 
|                      | sesiune de preselecţie                                | 
|                      | Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la      | 
|                      | sediul unităţii de învăţământ                         | 
|                      | Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei  | 
|                      | este mai mare decât numărul locurilor disponibile, se | 
|                      | va preciza că urmează o probă suplimentară de         | 
|                      | admitere, în urma căreia se va definitiva lista       | 
|                      | candidaţilor admişi în învăţământul profesional.      | 
|                      | În listele afişate se va menţiona, în mod expres,     | 
|                      | anularea înscrierii în învăţământul profesional a     | 
|                      | candidaţilor care nu promovează clasa a VIII-a.       | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 4 - 5 iunie 2014     | Ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de   | 
|                      | înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3  | 
|                      | ani de la unitatea de învăţământ care a organizat     | 
|                      | sesiunea de preselecţie                               | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 6 iunie 2014         | Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de          | 
|                      | preselecţie la altă unitate de învăţământ care        | 
|                      | şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3    | 
|                      | ani, care nu a organizat probă de preselecţie         | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 7 iunie 2014         | Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani, după înscrierea       | 
|                      | candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care | 
|                      | au organizat proba de preselecţie                     | 
|                      | Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare,   | 
|                      | ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte | 
|                      | detalii organizatorice) privind organizarea probei    | 

|                      | suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ  | 
|                      | profesional pentru care numărul de candidaţi înscrişi | 
|                      | este mai mare decât numărul locurilor oferite de      | 
|                      | unitatea de învăţământ                                | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidaţi este| 
| mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ)          | 
|______________________________________________________________________________| 

| 10 iunie 2014, ora   | Desfăşurarea probei suplimentare de admitere          | 
| 9,00                 |                                                       | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 12 iunie 2014        | Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere | 
|                      | la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat  | 
|                      | proba                                                 | 

|                      | Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de     | 
|                      | admitere acolo unde procedura de admitere permite     | 

|                      | acest lucru                                           | 

|______________________|_______________________________________________________| 
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 ______________________________________________________________________________ 

| 13 iunie 2014        | Afişarea rezultatelor finale la proba suplimentară de | 
|                      | admitere, în urma contestaţiilor. În listele afişate  | 
|                      | se va menţiona expres anularea înscrierii în          | 
|                      | învăţământul profesional a candidaţilor care nu       | 
|                      | promovează clasa a VIII-a.                            | 
|                      | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea| 
|                      | de învăţământ care organizează învăţământ profesional | 
|                      | cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, | 
|                      | către comisia de admitere judeţeană/a municipiului    | 
|                      | Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3| 
|                      | ani a rezultatelor la proba suplimentară de admitere  | 
|______________________|_______________________________________________________| 

|             D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor               | 
|______________________________________________________________________________| 

| 18 iunie 2014        | Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ   | 
|                      | gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a       | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional  | 
|                      | cu durata de 3 ani a bazei de date cuprinzând mediile | 

|                      | generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a      | 
|                      | VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi,        | 
|                      | repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi  | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 20 iunie 2014        | Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a| 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional  | 
|                      | cu durata de 3 ani către Comisia Naţională de Admitere| 
|                      | în Învăţământul Profesional a bazei de date cuprinzând| 
|                      | mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei| 
|                      | a VIII-a                                              | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 23 iunie 2014        | Realizarea listelor cu candidaţii înscrişi la         | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani, prin     | 
|                      | actualizarea de către comisia de admitere din unitatea| 
|                      | de învăţământ care organizează învăţământ profesional | 
|                      | cu durata de 3 ani a listelor candidaţilor înscrişi la| 
|                      | învăţământul profesional, prin eliminarea candidaţilor| 
|                      | corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi şi    | 
|                      | corectarea eventualelor erori privind mediile generale| 

|                      | de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a        | 
|                      | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea| 
|                      | de învăţământ care organizează învăţământ profesional | 
|                      | cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, | 
|                      | către comisia de admitere judeţeană/a municipiului    | 
|                      | Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3| 
|                      | ani a listelor actualizate cu candidaţii înscrişi la  | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani           | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 24 iunie 2014        | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a    | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional  | 
|                      | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la  | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani           | 
|                      | Afişarea listelor actualizate cu candidaţii înscrişi  | 
|                      | la învăţământul profesional de 3 ani, la sediul       | 
|                      | unităţilor de învăţământ la care s-au înscris         | 
|                      | candidaţii                                            | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 3 iulie 2014         | Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a| 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional| 
|                      | cu durata de 3 ani către unităţile de învăţământ care | 
|                      | au organizat înscrierea în învăţământul profesional cu| 
|                      | durata de 3 ani a bazei de date judeţene cuprinzând   | 
|                      | media de absolvire a învăţământului obligatoriu,      | 
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|                      | precum şi media la probele de la evaluarea naţională  | 
|                      | de la sfârşitul clasei a VIII-a                       | 
|                      | Realizarea, la nivelul unităţilor de învăţământ care  | 
|                      | au înscris elevi pentru admitere în învăţământul      | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani, a listelor cu         | 

|                      | candidaţii admişi la învăţământul profesional cu      | 
|                      | durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de| 
|                      | admitere la învăţământul profesional                  | 
|                      | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea| 
|                      | de învăţământ care organizează învăţământ profesional | 
|                      | cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, | 
|                      | către comisia de admitere judeţeană/a municipiului    | 
|                      | Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3| 
|                      | ani a listelor cu candidaţii admişi la învăţământul   | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani                        | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 4 iulie 2014         | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a    | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional| 
|                      | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi    | 
|                      | admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani | 
|                      | şi afişarea listei în unitatea de învăţământ care a   | 
|                      | înscris elevi în învăţământul profesional cu durata de| 
|                      | 3 ani.                                                | 

|                      | Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional| 
|                      | cu durata de 3 ani la unităţile de învăţământ         | 
|                      | gimnazial a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a | 
|                      | celor respinşi la admiterea în învăţământul           | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani                        | 

|                      | Afişarea, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, | 
|                      | a listei candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea    | 
|                      | descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul | 
|                      | profesional şi a celor respinşi la admiterea în       | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani           | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 5 - 6 iulie 2014     | Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile şcolare | 
|                      | la care candidaţii au fost declaraţi admişi           | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 5 - 6 iulie 2014     | Ridicarea fişelor de înscriere la învăţământul        | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani de către candidaţii    | 
|                      | declaraţi respinşi, precum şi de către cei declaraţi  | 
|                      | admişi care renunţă la locul ocupat în învăţământul   | 
|                      | profesional                                           | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 6 iulie 2014         | Afişarea listei candidaţilor înmatriculaţi în         | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani după      | 
|                      | retragerea celor care optează pentru participarea la  | 
|                      | admiterea în liceu                                    | 

|                      | Transmiterea de către comisia de admitere în          | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani din       | 
|                      | unitatea de învăţământ, în format electronic şi în    | 
|                      | scris, către comisia de admitere judeţeană/a          | 
|                      | municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii| 
|                      | înmatriculaţi la învăţământul profesional cu durata de| 
|                      | 3 ani                                                 | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 7 iulie 2014         | Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care      | 
|                      | organizează învăţământ profesional a locurilor rămase | 
|                      | libere după etapa I                                   | 
|______________________|_______________________________________________________| 
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 ______________________________________________________________________________ 

| Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de    | 
| 3 ani                                                                        | 
|                                Etapa a II-a                                  | 
|                A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii               | 
|______________________________________________________________________________| 

| 25 - 26 iulie 2014   | Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial | 
|                      | a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional  | 
|                      | cu durata de 3 ani pentru candidaţii care solicită să | 
|                      | participe la admiterea în învăţământul profesional cu | 
|                      | durata de 3 ani - etapa a II-a                        | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 27 - 28 iulie 2014   | Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ        | 
|                      | profesional pe baza fişelor de înscriere în           | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani           | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 29 iulie 2014        | Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de     | 
|                      | desfăşurare a preselecţie şi/sau a probei suplimentare| 
|                      | de admitere, după caz                                 | 
|______________________|_______________________________________________________| 

|                          B. Preselecţia candidaţilor                         | 
|______________________________________________________________________________| 

| 30 - 31 iulie 2014   | Derularea probei de preselecţie în unităţile de       | 
|                      | învăţământ în care s-a decis derularea acesteia       | 
|                      | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea| 
|                      | de învăţământ care organizează învăţământ profesional | 
|                      | cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, | 
|                      | către comisia de admitere judeţeană/a municipiului    | 
|                      | Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3| 
|                      | ani a rezultatelor preselecţiei                       | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 1 - 2 august 2014    | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a    | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional| 
|                      | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor admişi şi    | 
|                      | respinşi la preselecţie                               | 
|                      | Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţiei la     | 
|                      | sediul unităţii de învăţământ                         | 
|                      | Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul        | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de      | 

|                      | învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie de| 
|                      | către candidaţii respinşi                             | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 3 - 4 august 2014    | Înscrierea elevilor respinşi la sesiunea de           | 
|                      | preselecţie la altă unitate de învăţământ care        | 
|                      | şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani| 
|                      | fără preselecţie                                      | 
|                      | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea| 
|                      | de învăţământ care organizează învăţământ profesional | 
|                      | cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, | 
|                      | către comisia de admitere judeţeană/a municipiului    | 
|                      | Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de| 
|                      | 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul  | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani                        | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 5 august 2014        | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a    | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional| 
|                      | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la  | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani           | 
|                      | Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au   | 
|                      | ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 | 
|                      | ani a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul  | 
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|                      | profesional cu durata de 3 ani                        | 

|                      | Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare,   | 
|                      | ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte | 
|                      | detalii organizatorice) privind organizarea probei    | 

|                      | suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ  | 
|                      | profesional pentru care numărul de candidaţi înscrişi | 
|                      | este mai mare decât numărul locurilor oferite de      | 
|                      | unitatea de învăţământ                                | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidaţi este| 
| mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ)          | 
|______________________________________________________________________________| 

| 7 august 2014, ora   | Desfăşurarea probei suplimentare de admitere          | 
| 9,00                 |                                                       | 

|______________________|_______________________________________________________| 

|             D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor               | 
|______________________________________________________________________________| 

| 8 august 2014        | Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere | 
|                      | la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat  | 
|                      | proba suplimentară de admitere                        | 
|                      | Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor la proba       | 
|                      | suplimentară de admitere acolo unde procedura de      | 
|                      | admitere permite acest lucru                          | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 9 august 2014        | Afişarea rezultatelor finale la proba suplimentară de | 
|                      | admitere, în urma contestaţiilor                      | 
|                      | Realizarea la nivelul unităţilor de învăţământ care au| 
|                      | înscris elevi pentru admiterea în învăţământul        | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani a listelor cu          | 

|                      | candidaţii admişi                                     | 
|                      | Transmiterea de către comisiile de admitere din       | 
|                      | unităţile de învăţământ care organizează învăţământ   | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani, în format electronic  | 

|                      | şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a    | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional| 
|                      | cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii admişi în | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani           | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 10 august 2014       | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a    | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional| 
|                      | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi    | 
|                      | admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani | 
|                      | Afişarea listei candidaţilor declaraţi admişi în      | 
|                      | ordinea descrescătoare a mediei şi a celor respinşi la| 
|                      | admitere la învăţământul profesional în unitatea de   | 
|                      | învăţământ care a înscris elevi în învăţământul       | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani                        | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 11 - 12 august 2014  | Candidaţii declaraţi admişi depun, la unităţile       | 
|                      | şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de | 
|                      | înscriere.                                            | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 13 august 2014       | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea| 
|                      | de învăţământ în învăţământul profesional cu durata de| 
|                      | 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia| 
|                      | de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listelor| 
|                      | finale cu candidaţii înmatriculaţi la învăţământul    | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani                        | 

|______________________|_______________________________________________________| 
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 ______________________________________________________________________________ 

| Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de    | 
| 3 ani                                                                        | 
|                                Etapa a III-a                                 | 
|              A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii                 | 
|______________________________________________________________________________| 

| 25 august 2014       | Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ           | 
|                      | profesional la care au rămas locuri disponibile a     | 
|                      | graficului înscrierii la învăţământul profesional cu  | 
|                      | durata de 3 ani şi a graficului probei de preselecţie | 
|                      | şi a probei suplimentare de admitere                  | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 1 septembrie 2014    | Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial | 
|                      | a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional  | 
|                      | cu durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită să| 
|                      | participe la admiterea în învăţământul profesional cu | 
|                      | durata de 3 ani - etapa a III-a                       | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 1 - 2 septembrie 2014| Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ    | 
|                      | profesional care organizează învăţământ profesional cu| 
|                      | durata de 3 ani                                       | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 3 septembrie 2014    | Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de     | 
|                      | desfăşurare a probei de preselecţie şi/sau a probei   | 
|                      | suplimentare de admitere, după caz                    | 
|                      | Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare,   | 
|                      | ora, acte necesare de identitate a candidaţilor)      | 
|                      | privind organizarea probei suplimentare de admitere,  | 

|                      | la unităţile de învăţământ profesional pentru care    | 
|                      | numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât     | 
|                      | numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ   | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| B. Preselecţia candidaţilor şi/sau proba suplimentară de admitere, după caz  | 
|______________________________________________________________________________| 

| 4 septembrie 2014    | Derularea probei de preselecţie, după caz             | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 5 septembrie 2014    | Transmiterea de către comisiile de admitere din       | 
|                      | unităţile de învăţământ care organizează învăţământ   | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani, din unităţile de      | 
|                      | învăţământ care au organizat proba de preselecţie, în | 
|                      | format electronic şi în scris, către comisia de       | 
|                      | admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru    | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani a         | 
|                      | rezultatelor preselecţiei şi a listei candidaţilor    | 
|                      | înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3   | 
|                      | ani care au fost declaraţi admişi în urma preselecţiei| 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 6 septembrie 2014    | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a    | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional| 
|                      | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la  | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani în        | 
|                      | unităţile de învăţământ la care s-a organizat sesiune | 
|                      | de preselecţie                                        | 
|                      | Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la      | 
|                      | sediul unităţii de învăţământ                         | 
|                      | Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei  | 
|                      | este mai mare decât numărul locurilor disponibile, se | 
|                      | va preciza că urmează o probă suplimentară de         | 
|                      | admitere, în urma căreia se va definitiva lista       | 
|                      | candidaţilor admişi în învăţământul profesional.      | 
|______________________|_______________________________________________________| 
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| 8 septembrie 2014,   | Derularea probei suplimentare de admitere, după caz   | 
| ora 9,00             |                                                       | 

|______________________|_______________________________________________________| 

|            C. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor                | 
|______________________________________________________________________________| 

| 8 septembrie 2014    | Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere | 
|                      | la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat  | 
|                      | probă suplimentară de admitere                        | 
|                      | Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor la proba       | 
|                      | suplimentară de admitere acolo unde procedura de      | 
|                      | admitere permite acest lucru                          | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 9 septembrie 2014    | Realizarea la nivelul unităţilor de învăţământ care au| 
|                      | înscris elevi în învăţământul profesional cu durata de| 
|                      | 3 ani a listelor cu candidaţii admişi                 | 
|                      | Transmiterea de către comisiile de admitere din       | 
|                      | unităţile de învăţământ care organizează învăţământ   | 
|                      | profesional cu durata de 3 ani, în format electronic  | 

|                      | şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a    | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional| 
|                      | cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii admişi în | 
|                      | învăţământul profesional cu durata de 3 ani           | 
|______________________|_______________________________________________________| 

| 9 septembrie 2014    | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a    | 
|                      | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional| 
|                      | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi    | 
|                      | admişi şi afişarea listei în unitatea de învăţământ   | 
|                      | care organizează învăţământ profesional cu durata de 3| 
|                      | ani                                                   | 

|______________________|_______________________________________________________| 

| 9 septembrie 2014    | Candidaţii declaraţi admişi depun la unităţile şcolare| 
|                      | la care au fost declaraţi admişi dosarele de          | 
|                      | înscriere.                                            | 

|______________________|_______________________________________________________| 
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Anexa nr. 1 la Nota M.E.N. nr.  39775/28.04.2014 

Precizări privind completarea fişei de înscriere 
în învăţământul profesional cu durata de 3 ani,  pentru anul şcolar 2014 -2015 

 

1. Documente care reglementează înscrierea şi admiterea în ţprofesional cu durata de 3 ani: 

Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani sunt reglementate prin metodologia de 
admitere şi calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani – Anexele 2 şi 3 ale OMEN nr. 
3136 din 20 februarie 2014. 

2. Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani?  

Înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioadele prevăzute pentru 
fiecare etapă din calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 
Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 3 
etape. În fiecare etapă de admitere se organizează: 
    - înscrierea candidaţilor; 
    - preselecţia candidaţilor, după caz; 
    - proba suplimentară de admitere, după caz; 
    - admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 

3. Cine eliberează fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani? 

Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a elevilor din clasa a VIII-a şi a 
absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare, se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul 
profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.  

Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, pentru 
fiecare etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional.  

4. Unde se face înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 
3 ani? 

Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la 
unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, pe baza opţiunii 
candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în 
ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere. 
În acest scop, fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată în prealabil de unitatea 
de învăţământ gimnazial conform precizărilor de mai jos (punctul 5), se ridică de către candidat (respectiv de 
către părinte/tutore legal, în cazul candidaţilor minori) de la unitatea de învăţământ gimnazial şi se depune la 
unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, unde se va completa 
conform precizărilor de mai jos (punctul 6), în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul 
profesional, pentru etapa respectivă a admiterii. 

5. Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ gimnazial 

La unitatea de învăţământ gimnazial se completează doar informaţiile referitoare la datele personale ale 
candidatului (CNP, data naşterii, Numele şi prenumele candidatului şi iniţiala tatălui) şi cele referitoare la 
şcoală de provenienţă (cod judeţ + cod şcoală de provenienţă, denumirea şcolii de provenienţă), după cum 
urmează: 

 Codul numeric personal (câmp obligatoriu)  
 Data naşterii (câmp obligatoriu)  
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 Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului 
 Init. tată (câmp obligatoriu) = iniţala tatălui  
 Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului 
 Cod judeţ - cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două seturi de 

căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de 
provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeţului VS, pentru Bucuresti se 
va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă). Codul şcolii 
de provenienţă este acelaşi cu cel folosit pentru admiterea în învăţământul liceal. 

 Şcoala de provenienţă (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă.  

6. Informa iile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învă ământ care organizează 
învă ământ profesional cu durata de  ani 

La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani se completează 
informaţiile referitoare la: unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul, opţiunile candidatului 
(înregistrate în ordinea preferinţelor), rezultatele la probele de preselecţie (dacă e cazul),  rezultatele la proba 
suplimentară de admitere (dacă e cazul),  rezultatele la proba la limba maternă (dacă e cazul),  media de 
admitere şi rezultatul admiterii, precum şi eventuale menţiuni, după cum urmează: 

- Unitatea = unitatea învăţământ la care se înscrie candidatul 
- Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate  - reprezintă lista opţiunilor alese de candidat din 
oferta şcolii respective, în ordinea preferinţelor. În fişa de înscriere candidaţii completează, cu asistenţa 
unităţii de învăţământ la care se face înscrierea, codurile calificărilor pentru care optează din oferta 
şcolii respective, începând cu calificarea pe care o preferă cel mai mult şi continuând cu următoarele, în 
ordinea preferinţelor. 
Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare 
înaintea celorlalte opţiuni. Codurile opţiunilor sunt formate din 3 cifre şi sunt unice pentru fiecare 
calificare la nivel naţional pentru toate şcolile, conform codificării din Anexa 2 şi se regăsesc, pentru 
fiecare şcoală, în  broşura admiterii editată de inspectoratul şcolar, secţiunea pentru admiterea în 
învăţământul profesional.  

N.B. Codificarea în broşura admiterii (aflată în secţiunea pentru admiterea în învăţământul 
profesional), a calificărilor pentru opţiunile disponibile pentru înscriere, la fiecare unitate şcolară 
care are ofertă pentru admiterea în învăţământ profesional cu durata de 3 ani, se realizează de 
către Inspectoratul Şcolar al Judeţului/Municipiului Bucureşti, prin alocarea codurilor 
corespunzătoare fiecărei calificări din Anexa 2.  

- Proba de preselecţie - datele referitoare la proba de preselecţie se vor completa de unitatea de 
învăţământ  doar în situaţiile în care se aplică o procedură de preselecţie la solicitarea expresă a 
partenerului de practică, în condiţiile prevăzute la art. 8 din Anexa 2 la OMEN nr. 3136/2014. 
Preselecţia candidaţilor se organizează doar în anumite cazuri, în care, la unitatea şcolară respectivă, 
aceasta este solicitată în mod expres de către agenţii economici sau instituţiile partenere pentru practica 
elevilor, care se implică prin susţinere financiară în formarea profesională a elevilor prin angajament 
menţionat în contractul-cadru, încheiat cu unitatea de învăţământ.  
- Proba suplimentară de admitere  - datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă  doar 
la situaţiile în care este necesară susţinerea probei suplimentare de admitere, ca urmare a unui număr de 
candidaţi mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea respectivă de învăţământ, în conformitate 
cu art. 9 alin. (5) din Anexa 2 la OMEN nr. 3136/2014.  
- Nota la proba de limbă maternă – datele referitoare la nota la limba maternă se referă doar la 
situaţia în care candidatul respectiv optează pentru o calificare din oferta şcolii cu predare  într-o 
limbă a unei minorităţi naţionale. Candidaţii sunt informaţi că, pentru clasele la care predarea se face 
într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au 
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urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, sau dacă au susţinut şi promovat proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, organizată conform metodologiei de admitere în 
învăţământul liceal de stat şi au fost admişi. 
- Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii 
în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa 2 la OMEN nr. 3136 din 20 februarie 
2014), Art 12 (1) lit. a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de 
unitatea de învăţământ, respectiv Art 12 (1) lit. b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare 
decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. 
- Men iune - se completează dacă un elev admis la învăţământul profesional cu durata de 3 ani se retrage, în vederea participării la admiterea în învăţământul liceal şi se semnează de candidat, părinte şi conducerea şcolii. 
 
7. Înscrierea candidaţilor admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în 
calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru fiecare etapă de admitere, candidaţii 
depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere cuprinzând actele de studii în 
original. 

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, 
nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate 
şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

8. Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie, în învăţământul profesional cu durata de 3 ani: 

Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie pot participa, în continuare, la procesul de admitere, în aceeaşi 
unitate de învăţământ, în cazul în care au completat opţiuni şi pentru calificări pentru care nu s-a organizat 
proba de preselecţie sau se pot înscrie, în aceeaşi etapă a admiterii, la o altă unitate de învăţământ care are ofertă 
pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care nu a organizat sesiune de preselecţie, sau pot să 
opteze pentru înscrierea în învăţământul liceal, în condiţiile mai jos menţionate.  

Candidaţi respinşi la preselecţie se pot înscrie, din nou, la o şcoală care are ofertă pentru învăţământul 
profesional cu durata de 3 ani şi care nu a organizat sesiune de preselecţie, pe baza aceleiaşi fişe de înscriere în 
învăţământul profesional, pe care o ridică de la unitatea şcolară la care au fost respinşi şi cu care se prezintă la 
cea de- a doua unitate şcolară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani 

 

9.Înscrierea la liceu a candidaţilor care au participat la admiterea în învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani:   
 

Candidaţi respinşi la preselecţie, dacă doresc să se înscrie la liceu, ridică (în perioada menţionată în calendarul 
admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani) fişa de înscriere în învăţământul profesional de la 
şcoala la care au fost respinşi, pe care apoi o depun la unitatea de învăţământ gimnazial de la care provin, unde 
vor solicita şi completa fişa de înscriere în învăţământul liceal, în perioada menţionată în calendarul admiterii la 
liceu. 

Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi candidaţii admişi dar 
care doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, se pot înscrie la admiterea 
în învăţământul liceal, în condiţiile mai jos menţionate. 
După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în 
calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii declaraţi admişi în învăţământul 
profesional, dar care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal, ridică de la secretariatele unităţilor 
de învăţământ la care au fost admişi, pe baza unei cereri, fişa de înscriere la învăţământul profesional cu durata 
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de 3 ani. În acest caz, în fişa respectivă de înscriere în învăţământul profesional se va completa la rubrica 
“menţiuni” opţiunea de participare la admiterea în învăţământul liceal şi de renunţare la locul ocupat în 
învăţământul profesional cu durata de 3 ani, menţiune sub care semnează candidatul, părintele/reprezentantul 
legal al elevului minor şi conducerea unităţii de învăţământ la care a fost admis în învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani.  

Pentru a primi de la unităţile de învăţământ gimnazial fişa de înscriere în învăţământul liceal, în perioada 
menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii respinşi, sau care s-
au retras în urma admiterii în învăţământul profesional, depun la unităţile gimnaziale de la care provin fişa de 
înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, din care rezultă că au fost respinşi sau au renunţat la 
locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 
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Anexa 2 la Nota MEN nr. 39.775/28.04.2014 

   

Codificarea calificărilor pentru fișa de înscriere  
în învățământul profesional cu durata de 3 ani 

   

Domeniul Calificarea 

COD 
fișă 

înscriere 

Mecanică 

Lăcătuş construc ii metalice şi utilaj tehnologic  501 

Lăcătuş construc ii navale  502 

Tubulator naval  503 

Constructor-montator de structuri metalice  504 

Confec ioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice  505 

Tinichigiu vopsitor auto  506 

Strungar  507 

Frezor - rabotor - mortezor  508 

Rectificator  509 

Sculer matri er  510 

Sudor  511 

Turnător  512 

Forjor-tratamentist  513 

Modelier  514 

Furnalist  515 

O elar  516 

Metalurgist neferoase  517 

Laminorist  518 

Trefilator trăgător  519 

Constructor cuptoare metalurgice  520 

Mecanic aeronave  521 

Lăcătuş construc ii structuri aeronave 522 

Mecanic utilaje şi instala ii în industrie  523 

Mecanic agregate rotative termoenergetice  524 

Mecanic echipamente pentru foraj extrac ie  525 

Motorist nave  526 

Mecanic auto  527 

Mecanic de mecanică fină  528 

Optician montator aparatură optico-mecanică  529 

Operator la maşini cu comandă numerică 530 

Operator la extrac ia, tratarea, transportul şi distribu ia gazelor  531 

Operator sonde  532 

Maşinist utilaje cale şi terasamente  533 

Maşinist utilaje portuare  534 

Marinar  535 

Mecanic agricol  536 

Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice 537 

Lăcătuş mecanic prestări servicii  538 

Mecanic forestier  539 



 
71 

Electromecanică 

Operator cazane, turbine cu aburi, instala ii auxiliare şi de termoficare 540 

Operator în centrale hidroelectrice  541 

Electromecanic instala ii şi aparatură de bord aeronave  542 

Electromecanic utilaje şi instala ii industriale  543 

Electromecanic nave  544 

Electromecanic material rulant  545 

Electromecanic centrale electrice  546 

Electromecanic utilaje şi instala ii comerciale, electrocasnice şi din industria 
alimentară  

547 

Frigotehnist  548 

Lucrător trafic feroviar  549 

Agent comercial feroviar  550 

Electronică 
automatizări 

Electronist aparate şi echipamente  551 

Electronist re ele de telecomunica ii  552 

Chimie industrială 

Operator industria chimică anorganică  553 

Operator industria de medicamente şi produse cosmetice  554 

Operator industria chimică organică  555 

Operator industria de prelucrare a i eiului şi petrochimie  556 

Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor  557 

Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei  558 

Materiale de 

construcţii 

Operator în industria ceramicii brute  559 

Operator ceramică fină  560 

Sticlar  561 

Operator lian i şi prefabricate  562 

Electric 

Electrician constructor  563 

Electrician exploatări miniere  564 

Electrician nave 565 

Confec ioner produse electrotehnice  566 

Electrician exploatare joasă tensiune  567 

Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice  568 

Electrician protec ii prin relee, automatizări şi măsurători în instala ii energetice 

  
569 

Electrician exploatare centrale, sta ii şi re ele electrice  570 

Electrician echipamente pentru foraj - extrac ie  571 

Electrician de între inere şi repara ii aparatură electrocasnică  572 

Construcţii, 
instalaţii şi lucrări 

publice 

Constructor structuri monolite  573 

Fierar betonist - montator prefabricate  574 

Zidar-pietrar-tencuitor  575 

Dulgher-tâmplar-parchetar  576 

Mozaicar - montator placaje  577 

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar  578 

Instalator re ele de distribu ie locale şi magistrale de gaze  579 

Instalator instala ii tehnico-sanitare şi de gaze  580 

Instalator instala ii de încălzire centrală  581 

Instalator instala ii de ventilare şi de condi ionare  582 

Izolator  583 

Constructor căi ferate  584 

Constructor drumuri şi poduri  585 

Constructor lucrări hidrotehnice  
586 
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Agricultură 

Agricultor culturi de câmp  587 

Lucrător în agroturism  588 

Lucrător în agricultură ecologică  589 

Piscicultor şi prelucrător de peşte  590 

Horticultor  591 

Fermier montan  592 

Zootehnist  593 

Apicultor-sericicultor  594 

Silvicultură Pădurar  595 

Comerţ 
Recep ioner-distribuitor  596 

Comerciant-vânzător  597 

Turism şi 
alimentaţie 

Lucrător hotelier  598 

Ospătar (chelner) vânzător în unită i de alimenta ie  599 

Cofetar-patiser  600 

Bucătar  601 

Industrie  
alimentară 

Morar-silozar  602 

Brutar - patiser - preparator produse făinoase  603 

Preparator produse din carne şi peşte  604 

Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor  605 

Preparator produse din lapte  606 

Operator în industria uleiului  607 

Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase  608 

Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase  609 

Operator în industria mal ului şi a berii 610 

Fabricarea  
produselor din  

lemn 

Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn  611 

Operator la fabricarea cherestelei  612 

Tâmplar universal  613 

Tapi er-plăpumar-saltelar  614 

Sculptor-intarsier  615 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Filator  616 

esător  617 

Finisor produse textile  618 

Tricoter-confec ioner  619 

Confec ioner produse textile  620 

Croitor îmbrăcăminte după comandă  621 

Cizmar  622 

Confec ioner articole din piele şi înlocuitori  623 

Confec ioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori  624 

Marochiner  625 

Finisor piele  626 

Tehnici 
poligrafice 

Operator montaj copiat tipar de probă  627 

Tipăritor ofset  628 

Legător  629 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist   630 

Producţie media Operator produc ie şi exploatare film  631 


