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PREFAŢĂ

Admiterea în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2015 – 2016, se organizează în
conformitate cu Ordinul M.E.N nr. 4925/29.08.2014, respectiv cu Metodologia de organizare şi desfăşurare
a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, cuprinsă în Anexa I a ordinului
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010. Admiterea în învăţământul profesional de
stat cu durata de 3 ani este reglementată de Ordinul M.E.N. nr. 3136/20.02.2014.

Repartizarea candidaţilor în clasa a IX, în ambele situaţii se va face şi în acest an după criteriul
mediilor de admitere şi al opţiunilor elevilor.

Trecerea de la gimnaziu la liceu sau la şcoala profesională este prima schimbare majoră în cariera
elevului. Această primă experienţă îi va determina viitorul său traseu şcolar şi cariera sa profesională ce va
urma. De aceea, este important ca, alături de şcoală, părintele să-l ajute să depăşească cu succes acest prag
şi să-i fie alături mai mult ca oricând.

Din acest punct de vedere, broşura de faţă se doreşte a fi un sprijin pentru elevi şi părinţi, întrucât
cuprinde şi sintetizează toate informaţiile referitoare la demersul privind admiterea la liceu sau la şcoala
profesională în 2015. Ea conţine: metodologia şi calendarul admiterii şi oferta educaţională a liceelor şi şcolilor
profesionale pentru anul şcolar 2015-2016.

Considerăm că oferta claselor de liceu şi a claselor de învăţământ profesional cu durata de 3 ani din
judeţul nostru este diversificată şi generoasă, întrunind nevoile absolvenţilor de gimnaziu, sub aspectul
profilurilor şi specializărilor, dar mai ales ancorată în cerinţele pieţei de muncă, astfel încât la absolvirea liceului
sau a şcolii profesionale tinerii să aibă oportunităţi adaptate nevoilor, intereselor şi, mai ales, abilităţilor lor:
accederea spre învăţământul superior şi/sau spre un loc de muncă.

Întrucât, în perioada următoare, elevii absolvenţi de clasa a VIII- a vor opta şi vor concura pentru un loc
în liceul agreat sau în şcoala profesională dorită de fiecare, este important ca, atât ei, cât şi părinţii lor să aibă
toate informaţiile necesare şi selecţia să se facă în cunoştinţă de cauză.

Dragi elevi şi părinţi, broşura de faţă vă este de un real folos. În plus, diriginţii şi profesorii vă pot sprijini
cu recomandări, sfaturi şi informaţii, aşa că vă dorim mult succes tuturor.

Fie ca admiterea din acest an să le ofere tuturor absolvenţilor de clasa a VIII - a cea mai bună şansă
de a-şi continua studiile şi pregătirea lor pentru 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 2015- 2016

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

2015-2016. 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 desfășurării 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 următorul

site de internet al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice:

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 2015-2016 va fi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "Henri Coandă" Arad,

situat pe str. Mărăşeşti nr. 34.

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016 se desfășoară în

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

prevăzută în anexa nr. I la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012.
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Calculul mediei de admitere

utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal

pentru anul școlar 2015-2016

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului
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:

MA = ABS + 3 EN
4

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 absolvenţii clasei a VIII-a
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Extras din
Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii

în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2015-2016

Cap.1 Dispoziţii 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 Naţionale 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 Naţionale.

(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 2015, indiferent de vârstă, precum și cei din promoţiile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2014, 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 2015-2014, 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 obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

(4) Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală
obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până
în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori cu media la
tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009.

(5) Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se
calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu
subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute 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.

(6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională.
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(7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele
obţinute la evaluarea naţională sunt inferioare notei cinci.

(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională 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) Excepţie 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 cunoştinţelor
de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se sus in probe de
verificare a cunoştinţelor 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 absolvenţii
învăţământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea
Naţională” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2003 inclusiv,
cu sintagma „testele naţionale”, pentru absolvenţii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma „tezele cu
subiect unic susţinute în clasa a VIII-a”, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009.

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

Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor 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 învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale
pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se
face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza
opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita
locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de
stat.

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

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

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care
solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

(3) În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată
pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2), lit. a), b),
c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi
specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni.

(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de
studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi
inspectoratul şcolar au obligaţia 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 vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi
pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de
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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:

MFA = 3 APT + MA,
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:

MFA = APT + MA
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:

MFA = APT + 3 MA
4

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); MFA = media finală de admitere.

(5) La profilulmilitar, media finală de admitere se calculează astfel:

MFA = NT + MA
2

unde:
NT = nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi

literatura română şi Matematică;
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); MFA = media finală de admitere.
(6) Media finală de admitere, menţionată 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. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se
înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ sau la alte unităţi de învăţământ.

Art. 10. (1) Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor organiza o
probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă
respectivă. Proba se va organiza după o metodologie care va fi anunţată de către fiecare inspectorat şcolar, până la data de
1 martie a anului în care se organizează admiterea.

(2) Aprecierea probei menţionate la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel
puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota
obţinută de candidat în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la
evaluarea naţională”; se va specifica şi limba maternă la care a fost susţinută proba. Directorul unităţii de învăţământ la
care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale
anexei fişei de înscriere.

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

(4) În situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, o notă mai mică
decât 5, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat
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proba va elibera anexa fişei de înscriere, fără a completa rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la
evaluarea naţională” 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) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, indiferent dacă au
promovat-o sau nu, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, 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
obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională” (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă în care a studiat
disciplinele la gimnaziu).

(7) Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor, care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut
Evaluarea Naţională la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să sus ină proba de verificare a cunoştinţelor de
limbă maternă. Ei vor completa fişele cu opţiuni în perioada specificată de calendar, la şcolile generale de provenienţă.
Şcolile generale de provenienţă a acestor candidaţi vor completa, în fişa de înscriere, notele obţinute de aceştia la
Evaluarea Naţională pentru proba de limba şi literatura maternă.

(8) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale decât acei
candidaţi care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba
respectivă, sau care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată anterior.
Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare în
limbile minorităţilor naţionale, înscrise în fişă.

Art. 11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va organiza o probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă
respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în calendarul admiterii, conform metodologiei aflate în Anexa IV
a prezentului ordin.

(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menţionată la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a
obţinut la probă cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă va trece nota obţinută de candidat în anexa fişei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la proba de limbă
modernă …”. Se va indica şi limba modernă la care s-a susţinut proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost
susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei de
înscriere.

(3) În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă o notă mai mică
decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat
proba va elibera anexa fişei de înscriere fără a completa rubrica „nota obţinută 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) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au
promovat sau nu această probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, 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 candidaţi care au
susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă menţionată anterior. Pentru candidaţii
care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi
moderne în regim bilingv, înscrise în fişă.

(6) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor 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 candidaţi cu opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, precum şi toate

mediile menţionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă candidatul
care a obţinut notă mai mare la proba de verificare a cunoştinţelor de limbămodernă.

(8) Candidaţii pot Susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, în
funcţie de programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar.

(9) Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi nu au fost
repartizaţi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare
intensivă a unei limbi moderne, fără a mai Susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă.
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(10) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au
susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, menţionată la alin. (1), mai rămân locuri libere, unităţile de
învăţământ organizează o nouă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă.

Cap.3 Susţinerea probelor de aptitudini

Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada
25 - 26 mai 2015.

(2) Înscrierea pentru Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
sau de limbă modernă se face direct de către candidaţi, 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 Naţională de Admitere până la data de 1
martie.

Art.21. (1) Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, initiala tatălui, prenumele,
codul numeric personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-
a, care doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă. Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor, până la data de 22 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 cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de
înscriere.

(2) Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, 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
cunoştinţelor de limbă modernă/maternă”.

Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 27 mai - 30 mai 2015.

(2) Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti. Aceasta poate decide ca, în urma probelor de aptitudini, candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi
repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţcare organizează clase vocaţionale în specializarea pentru care au
fost susţinute probele.

(3) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate în perioada 27-30 mai 2015, la unităţile şcolare care au
organizat probele. În data de 2 iunie 2015, la unitatea respectivă se depun şi se rezolvă eventualele contestaţii, acolo unde
metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 2 iunie 2015.

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

(5) În data de 2 iunie 2015, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, iniţiala
tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă a candidaţilor
declaraţi admişi la probele de aptitudini, este transmis electronic şi în scris comisiei de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti.

(6) Listele candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini se actualizează după încheierea semestrului al
doilea (prin eliminarea candidaţilor corigenti, repetenti, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculati) 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 judeţene/a municipiului Bucureşti. De corectitudinea datelor transmise comisiei de admitere,
răspunde directorul unităţii de învăţământ la care candidaţii au absolvit cursurile gimnaziale. Comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti comunică liceelor care au organizat probe de aptitudini listele actualizate.

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

Art.23. Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăţământul vocaţional sunt
admişi pe locurile pentru care au susţinut 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 candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, conform prezentei
metodologii, sunt validate de către inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care s-au susţinut
probele, până în data de 2 iunie 2015.

(2) În data de 2 iunie 2015, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, initiala
tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă a candidaţilor
declaraţi admişi la probele de aptitudini, este transmis electronic şi în format tipărit comisiei de admitere judeţene/a
municipiului Bucureşti.

(3) Centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-un
fişier separat, până la data de 6 iulie 2015, lista candidaţilor admişi la liceele vocaţionale, în urma promovării probelor de
aptitudini.

Listele cuprinzând candidaţii admişi la liceele militare sunt trimise electronic de către centrele judeţene de
admitere din judeţele în care se află unităţile de învăţământ respective, într-un fişier separat, la Centrul Naţional de
Admitere, până la data de 6 iulie 2015.

(4) Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi la liceele
vocaţionale din lipsă de locuri, ridică, în data de 6 iulie 2015, fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care
au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul
admiterii, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti
candidaţi participă la repartizarea computerizată.

Cap.4 Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbămodernă sau maternă

Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de
limbămodernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 25 mai - 26 mai 2015.

(2) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada 27 mai - 29 mai.

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

(4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă se organizează la centrele stabilite de comisia
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate
de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă, respectiv la clase cu
predare în respectiva limbă a minorităţilor.

(5) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate la unităţile şcolare care au organizat probele. În 2
iunie 2015, la unitatea respectivă se depun eventualele contestaţii, acolo unde, potrivit Anexei IV, este prevăzut acest
lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 2 iunie 2015.

(6) În data de 2 iunie 2015, după afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, tabelul cu numele, ini iala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia,
şcoala şi judeţul de provenienţă, media de admitere a candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă/maternă, este transmis electronic şi în scris comisiei de admitere judeţene/a
municipiului Bucureşti.

Art.26. (1) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă
modernă, primesc, de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de înscriere completată sau nu, după caz,
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cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbămodernă, respectiv maternă, în data de 3-4 iunie 2015.

(2) Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la data de 9 iunie 2015.
Anexele completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de înscriere.

(3) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă,
indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni 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 judeţean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-
un fişier separat, până la data de 10 iunie 2015, lista candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de
limbămodernă sau maternă.

(2) Listele menţionate la alin. (1), precum şi cele menţionate la Art. 24, alin. (3) cuprind: numele, ini iala tatălui şi
prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, limba modernă/maternă la care a
susţinut testul și nota obţinută.

(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului Naţional de Admitere, răspunde preşedintele comisiei de
admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.

Cap.5 Pregătirea admiterii

Art.29. (1) Informaţiile cuprinse în broşură vor fi puse la dispoziţia părinţilor şi a elevilor şi vor fi prezentate în
şedinţe de instruire, organizate în acest scop în perioada 13 mai - 29 mai 2015.

(2) În situaţia în care părinţii doresc înscrierea elevilor la unităţi şcolare situate în alt judeţ, aceştia îşi iau
informaţiile referitoare la reţeaua şcolară direct de la centrele speciale de înscriere, stabilite de inspectoratele şcolare ale
judeţelor respective pentru candidaţii din alte judeţe.

Art.30. (1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor
pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de grafic, la şcolile generale pe
care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte
judeţe se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic.

(3) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pot transmite în unităţile de învăţământ
gimnazial doar modelul electronic al fişei de înscriere. În unităţile de învăţământ gimnazial, fişele de înscriere se
completează electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate şi sunt date elevilor pentru
completarea opţiunilor. Fişele de înscriere respectă întocmai modelul transmis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi sunt
tipărite faţă-verso.

(4) Pentru situaţiile în care nu există posibilitatea completării electronice a fişelor de înscriere, comisiile de admitere
judeţene/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 candidaţilor.

Art.31. Secretariatele şcolilor completează, până la data de 5 iulie 2015, pe fişele de înscriere: codul acordat unităţii
de învăţământ gimnazial, datele personale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a,
media de admitere, notele şi media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a. Completarea fişelor de
înscriere se face electronic, cu excepţia cazurilor menţionate la Art. 30, alin. (4).

Art.32. (1) Fiecare unitate de învăţământ 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
sancţionarea penală, civilă, administrativă sau disciplinară a vinovaţilor, după caz.

(2) Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor 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 unităţii de învăţământ la care acestea au fost susţinute.
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(3) Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o nouă fişă de înscriere, pentru candidaţii care au participat la
prima etapă, dar nu au fost repartizaţi.

Art.33. După încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaţilor şi a
mediilor/notelor prevăzute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de
învăţământ gimnazial afişează, până la data de 3 iulie 2015, lista cuprinzând candidaţii din centrul respectiv, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Lista cuprinde şi notele/mediile menţionate la art. 31.

Art.34. Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial semnează şi răspund de transcrierea corectă a datelor în fişele de
înscriere ale elevilor din şcoala respectivă.

Cap.6 Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor

Art.35. (1) Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial stabilesc, până la data de 7 mai a anului în care se desfăşoară
admiterea, graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

(2) Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 5 iulie - 9
iulie 2015. La fiecare şedinţă, participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi (un părinte/tutore pentru fiecare elev),
diriginţii, precum şi un membru sau un delegat al Consiliului de administraţie al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal
instituiţi semnează un proces-verbal de instruire.

Art.36. (1) În cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute la nivelul judeţului,
respectiv al municipiului Bucureşti, la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de
clasa a VIII-a din judeţ/municipiul Bucureşti. Pentru aceasta, inspectoratele şcolare transmit, până în data de 3 iulie 2015,
în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, numărul de absolvenţi pe tranşe de medii de admitere, precum şi locul ocupat în
ierarhia judeţului/a municipiului Bucureşti de fiecare absolvent, în funcţie de media de admitere. Unităţile şcolare
gimnaziale pun la dispoziţia elevilor şi părinţilor aceste informaţii, prin afişare.

(2) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va afişa zilnic, în perioada de completare a
opţiunilor, pe site-ul inspectoratului, situaţia înscrierilor la centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi
din alte judeţe: număr de candidaţi înscrişi, pe tranşe de medii. Unităţile de învăţământ gimnazial pun la dispoziţia
candidaţilor şi părinţilor aceste informaţii.

Art.37. În cadrul şedinţelor menţionate la Art. 35, elevilor şi părinţilor li se recomandă completarea unui număr
suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media lor de admitere şi de media
ultimului admis la liceele respective în anul precedent. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului că, în situaţia
completării unui număr insuficient de opţiuni, 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 opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că
trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de
admitere a candidatului.

(2) Personalul şcolii nu influenţează în nici un fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi
consiliază, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentându-le toate informaţiile
necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste.

Art.39. (1) Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile
opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

(2) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se
face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile
gimnaziale în limba maternă respectivă, susţinând Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau
dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art. 10 din
prezenta metodologie. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

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

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

Art.41. Exemplu de completare a opţiunilor:

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

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

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

4. Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive.

Art.42. Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii 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 opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferin elor exprimate.

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

(2) Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice
corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o
repartizare nedorită.

Art.44. (1) Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, până în data de 6 iulie 2015, de la
unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi, după caz, cu notele şi media
generală obţinute la evaluarea naţională 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 opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul
în care se doreşte repartizarea

(2) Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, 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 judeţ”.

(3) Candidaţii menţionaţi la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie repartizaţi.

Art.45. Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, precum şi
cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor 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 susţinut probe de
aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar,
îşi completează fişele de opţiuni la centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au
absolvit-o. Aceşti candidaţi 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 3 iulie - 7 iulie 2015
în baza unei programări făcute de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Acolo unde există dotarea
necesară şi personalul calificat, introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişă şi a opţiunilor se va face direct
la şcoala de provenienţă a absolventului. Informaţia în format electronic va fi transmisă, de asemenea, centrelor zonale

1 0 7

2 7 9
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de înscriere.

(2) Directorul unităţii gimnaziale va sigila toate fişele de înscriere ale absolvenţilor şcolii, completate cu
opţiuni 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 opţiuni 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 4 iulie - 8 iulie 2015, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor
verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev.

(2) În cazul existen ei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului
diriginte. Comisia transmite informaţia 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 părinţilor şi
candidatului, pentru a fi semnată.

(3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor candidaţi, în
perioada prevăzută în grafic.

(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 şedinte de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa 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 list

(6) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial are obligaţia de a verifica prezenţa, pe lista de
control afişată, a tuturor elevilor arondati centrului şi de a semnala comisiei de admitere judeţene/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 judeţene/a municipiului
Bucureşti, până la 10 iulie 2015.

(2) Preşedintele comisiei din centrul zonal de înscriere, însoţit de vicepreşedinte sau de un alt delegat, duce fişele
de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi le predă, cu proces-verbal de predare-
primire, preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. Predarea fişelor originale se face până pe
data de 10 iulie 2015.

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

Art.49. În data de 10 iulie 2015, în intervalul de timp stabilit de către Centrul Naţional de Admitere şi comunicat
fiecărui judet, baza de date va fi transmisă de la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti la Centrul
Naţional de Admitere. Preşedintele fiecărei comisii de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti va confirma telefonic şi în
scris, până la data de 10 iulie 2015, ora 22, încheierea operaţiei de transmitere a bazei de date către Centrul Naţional de
Admitere.
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Cap.7 Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor

Art.50. (1) În data de 11 - 12 iulie 2015, Centrul Naţional de Admitere verifică bazele de date transmise de
comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi transmite acestora eventualele nereguli semnalate - candidaţi
înscrişi în mai multe judeţe, candidaţi aflaţi 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 menţionate anterior se face până la data de 13 iulie 2015 şi se confirmă la Centrul Naţional de
Admitere, până la ora 22 a aceleiaşi zile.

(3) Până la data de 14 iulie 2015, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care
au participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile
candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare menţionate la Art. 5 din
prezentele metodologie. Nu se iau în considerare:

(i) opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la Art.3,

(ii) opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, ale candidaţilor care nu au urmat
cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de
limbămaternămenţionată la Art.10

(iii) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de
limbămodernă, prevăzută în prezenta metodologie.

(4) Până la data de 15 iulie 2015, centrele de admitere judeţene/municipiului Bucureşti tipăresc şi afişează în fiecare
unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe:

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

b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din judeţ/municipiul Bucureşti,
după încheierea primei etape de admitere.

(5) La încheierea primei etape a repartizării computerizate, centrul de admitere judeţean/al municipiului
Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe
filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective, cel mai
târziu până la data de 15 iulie 2015.

Art.51. (1) La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent de
vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2015 inclusiv şi care se află
în una din situa iile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, sau nu au participat, din
diferite motive, la prima etapă de admitere.

(2) Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare, completează fişa de opţiuni, în perioada 15 - 20
iulie 2015. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă, dar au
rămas nerepartizaţi. Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile
generale de provenienţă sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe.

(3) În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se sus in probe de aptitudini sau probe de
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face în 15 iulie
2015, iar susţinerea probelor se face în perioada 16-17 iulie 2015. Afişarea rezultatelor finale se face în 20 iulie 2015.
Candidaţii respinşi la probele de aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă sau modernă completează opţiunile în data de 20 iulie 2012 şi participă la repartizarea computerizată.

(4) Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opţiuni listate din calculator, precum
şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 15-21 iulie 2015.

(5) În data de 22 iulie 2015, până la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul de admitere judeţean /al
municipiului Bucureşti, care le transmite la Centrul Naţional de Admitere, în aceeaşi zi, până la ora 22.

(6) Până la data de 23 iulie 2015 Centrul Naţional de Admitere realizează repartizarea computerizată a
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candidaţilor din a doua etapă de admitere.

(7) Până la data de 23 iulie 2015, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti tipăresc şi afişează, în
fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe:

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

b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal de stat din judeţ/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 judeţean/al municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor
candidaţilor admişi în acea unitate, pe specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care va fi afişată la sediul unităţii
respective cel mai târziu până la data de 23 iulie 2015.

Art.53. (1) În perioada 17 - 26 iulie 2015, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi,
dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

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

a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată 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
judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

(4) Unităţile de învăţământ liceal de stat transmit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, până la
data de 26 iulie 2015, situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere.

Art.54. (1) În perioada 27 iulie – 30 iulie 2015, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti rezolvă
situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea
candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor
erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor 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 judeţene/a municipiului Bucureşti, după
inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

(3) Deciziile comisiei de admitere judeţene/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 menţionată la alin. (1), după rezolvarea situa iilor speciale, comisiile de admitere judeţene/a
municipiului Bucureşti repartizează pe locurile rămase libere absolvenţii învăţământului gimnazial care
au fost repartizaţi, 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.

Art.55. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au
participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se adresează comisiei de admitere judeţene/a
municipiului Bucureşti în perioada menţionată la art. 54, alin.(1) şi solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum şi cei
care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate anterior vor fi repartizaţi de comisia
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere. Repartizarea se face în perioada 3 - 4 septembrie
2015, ţinând cont de criteriile prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene/a
municipiului Bucureşti.

(2) Rezultatele repartizărilor efectuate de comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, conform
alineatelor (1) şi (5), se transmit Centrului Naţional de Admitere, până la data de 7 septembrie 2015.
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(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la
clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pot decide organizarea unei noi etape de Susţinere a
acestor probe, în perioada 3-4 septembrie 2015. Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi
făcut publice până la data de 1 august, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial. Admiterea
candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.

Cap.8 Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi și a
candidaţilor pentru învăţământul special

Art.56. (1) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti stabilesc, cu avizul Comisiei Naţionale de
Admitere, şi anunţă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2015, unităţile de învăţământ,
specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul
Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţiei romilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după
data de 15 mai 2015. Informaţiile menţionate se transmit Comisiei Naţionale de Admitere, la Direcţia Generală
Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali.

(2) Locurile speciale pentru candidaţii 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 judeţeană/a
municipiului Bucureşti, până la data de 19 iunie 2015, ora 16. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în
considerare.

(4) Candidaţii 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 apartenenţa lor la etnia rromilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie.

(5) În perioada 6 - 8 iulie 2015, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură repartizarea
candidaţilor romi care au depus cereri până la data menţionată la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în
şedintă publică.

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

Art.57. (1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special se
organizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în perioada 9 - 11 iulie 2015.

(2) Locurile alocate învăţământul liceal special sunt anunţate 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 candidaţilor pentru învăţământul special, precum şi condiţiile specifice de înscriere
(documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă etc.).

(3) Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţ ă, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni.

(4) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII a, pot participa, fără
restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă, cât şi
pentru cele din învăţământul special.

(5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a și care
solicită repartizarea în învăţământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a
gimnaziului, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în perioada 9 - 11 iulie 2015, după
repartizarea celorlalţi candidaţi. În repartizarea acestor candidaţi, se va ţine cont de certificatele de expertiză şi orientare
şcolară şi profesională eliberate de comisia pentru protecţia drepturilor copilului.

(6) În cazul candidaţilor cu cerin e educative speciale, proveniţi din promoţii anterioare, prevederile alin.(4) şi
(5) se aplică în mod corespunzător, înlocuind sintagma „Evaluarea Naţională” cu sintagma adecvată „examenul de
capacitate”/ „testele naţionale”/ „tezele cu subiect unic”.
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Cap. 9 Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel
cu frecvenţă redusă

Art.58. (1) Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care
împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2014 se face la un centru special desemnat de
Inspectoratul şcolar.

(2) Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data
începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016 este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate unităţile de
învăţământ gimnazial, până la data de 1 mai 2015. El este de asemenea anunţat în broşura cuprinzând informaţiile
referitoare la admitere.

(3) Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până data începerii
cursurilor anului şcolar 2015-2014 este anunţat de Inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 2015 şi este afişat la sediul
Inspectoratului şcolar şi la centrul menţionat la alin. (1).

(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 21-22 iulie 2015, la centrul menţionat.
Dosarele contin următoarele acte:

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

(5) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (1) se face în perioada 22-24 iulie 2015, pe locurile anunţate de
inspectoratul şcolar în broşura de admitere.

(6) Repartizarea se face în şedintă publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic
din clasa a VIII-a/testele naţionale/ examenul de capacitate. În a doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în
ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, candidaţii care nu au participat la evaluarea
naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate.

Cap.10 Dispoziţii finale
Art.59. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în

învăţământul liceal de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este
condiţionată de achitarea unei taxe.

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

(2) Nu se vor aloca coduri pentru unităţile de învăţământ particulare menţionate la alin. (1), iar locurile respective nu
vor participa la repartizarea computerizată.

(3) Admiterea în unităţile de învăţământ 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 situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia situaţia în
perioada 19 - 21 august 2015 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti în perioada 5-6 septembrie 2015, conform prevederilor Art.55.

Art.62. În situaţia în care există candidaţi 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 Naţională sau la examenele prevăzute la art. 4
alin. (4), aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare, în perioada 3-4 septembrie 2015, după repartizarea celorlal i
candidaţi. 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 obţinut 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.
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Art. 65. Comisia Naţională de Admitere poate decide, în situa ii justificate, să afişeze în avans sau mai târziu, faţă de
calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a
VIII-a.

Art. 66. (1) În perioada 29 iulie – 1 august 2015, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va analiza
şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au
participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a.

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

(3) Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti şi sunt făcute publice până la data de 19 iulie 2015.
Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de
stat pentru anul şcolar 2015-2016
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

PREGĂTIREA ADMITERII

31 ianuarie 2015 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea
admiterii

1 martie 2015 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a
anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 mai 2015 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi
calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri,
specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

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 broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

7 mai 2015 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a
şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către
absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

15 mai 2015 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune
electronică şi tipărită

11 - 29 mai 2015 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de
şcolarizare

17 iunie 2015 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti 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

19 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională
de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

2 iulie 2015 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile
de admitere şi a ierarhiei judeţene

3 iulie 2015 Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ
gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu
notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

6 iulie 2015 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ
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Probele de aptitudini

21-22 mai 2015 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de
aptitudini

25-26 mai 2015 Înscrierea pentru probele de aptitudini

27-30 mai 2015 Desfăşurarea probelor de aptitudini

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

2 iunie 2015 Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului
Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

19 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de
învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia
neîncheiată sau exmatriculaţi

Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor
declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau
exmatriculaţi

2 iulie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de
învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de
admitere

3 iulie 2015 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la
liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal
respectivă

6 iulie 2015 Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la
clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi
admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

21-22 mai 2015 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

25-26 mai 2015 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

27-30 mai 2015 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 iunie 2015 Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo
unde metodologia permite acest lucru

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale
la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

3-4 iunie 2015 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

9 iunie 2015 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
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10 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic,
către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI ŞI A CANDIDAŢILOR
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL

15 MAI 2015 AFIŞAREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU CANDIDAŢII ROMI

19 IUNIE 2015 DATA LIMITĂ PENTRU PRIMIREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE A CANDIDAŢILOR
PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI

6-8 IULIE 2015 REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI

9-11 IULIE
2015

ÎNSCRIEREA ŞI REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL
SPECIAL

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU CANDIDAŢII DIN
SERIA CURENTĂ, PRECUM ŞI PENTRU CEI DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18

ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2015-2016

3 – 7 iulie 2015 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii
acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul
special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

3 - 7 iulie 2015 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

4 – 8 iulie 2015 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de
date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

9 iulie 2015 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de
admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea
computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere
judeţean/al municipiului Bucureşti

10 iulie 2015 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul
Naţional de Admitere

11 - 12 iulie 2015 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de
admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

13 iulie 2015 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

14 iulie 2015 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2015

15 iulie 2015 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile
respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul
Bucureşti

15 iulie 2015 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

16 iulie -24 iulie
2015

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
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A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din
seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

15 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

16-17 iulie 2015 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de
limbă maternă

18 iulie 2015 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

15 - 20 iulie 2015 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea
unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

20 iulie 2015 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează
probe de aptitudini

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau de limbă maternă

15-21 iulie 2015 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

22 iulie 2015 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul
Naţional de Admitere

23 iulie 2015 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

23 iulie 2015 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii
proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate
în unităţile de învăţământul liceal de stat

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea
unitate în a doua etapă

23 -24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

24 iulie 2015 Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma
neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

27-30 iulie 2015 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de
repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen
şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din
seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

1 august 2015 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă ori maternă

31 august 2015 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 septembrie
2015

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

3-4 septembrie
2015

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost
repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au
încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

7 septembrie
2015

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
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Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

1 mai 2015 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani
până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

15 iulie 2015 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

21-22 iulie 2015 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care
împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

22-24 iulie 2015 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii
cursurilor anului şcolar 2015 – 2016, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă
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Ghidul admiterii computerizate
Cum se completează fişa de admitere

Sunteţi părintele unui copil care se pregăteşte să intre la liceu, sau un candidat emoţionat la statutul

de licean? Doriţi din tot sufletul „să prindeţi” un loc la un liceu bun, dar instrucţiunile pentru completarea

fişei de admitere va dau dureri de cap?

Dacă îndepliniţi condiţiile de mai sus, citiţi rândurile de mai jos.

1. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

2. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar daca nu eşti sigur că

media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat.

Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.

Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru

siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc ! Nu completa o

opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite ! Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru

fiecare elev.

3. Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare

dintre opţiunile exprimate.

4. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate daună în nici un fel -

oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri.

În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis! Există

riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate.

Nu există nici un “număr magic” de opţiuni 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 puţin dezirabilă.

5. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a

completa cât mai multe opţiuni pe fişă! Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni să

fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecuţi sunt

orientative.

6. Validarea fiselor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii - eventualele greşeli

apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui

candidatului sau scrierea neciteaţă 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 provenienţă. În cele câteva zile rămase între introducerea fişei în computer şi data

limită, diriginţii sunt cei care convoacă la şcoală toţi elevii însoţiţi de părinţi, care verifică opţiune cu

opţiune corespondenţa fişei de martor cu fişa originală, semnând pentru conformitate.

Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care

revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.
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7. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de

date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice.

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 opţiune de pe lista

unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune.

Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile 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 înţelege mai uşor algoritmul, luăm următoarele exemple:

1. Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la

prima sa opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ.

2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune 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 opţiune.

3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi

cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua

sa opţiune.

Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale

opţiuni 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 opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar

elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la

repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul

loc), având media mai mare decât B. Informaţii 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
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD
PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

LICEU ZI clasa a IX-a
Nr.
crt. Unitatea școlară Limba de

predare Filiera/ profil/calificare profesionala Nr.
clase

Nr.
locuri

Ultima
nota COD

1
Colegiul Naţional
"Moise Nicoară"

Arad

Filieră Teoretică
Profil Real

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 7,93 109intensiv engl. matematică-informatică 1 28
bilingv engl. ştiinţe ale naturii 1 28 9,62 111
intensiv engl. ştiinţe ale naturii 2 56 8,81 110

Profil Uman
română filologie 1 28 7,59 108

TOTAL 6 168

2
Colegiul Naţional
"Elena Ghiba
Birta" Arad

Filieră Teoretică
Profil Real

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28
7,86 106intensiv engl matematică-informatică 1 28

română ştiinţe ale naturii 1 28
8,48 107intensiv engl ştiinţe ale naturii 1 28

Profil Uman
română filologie 1 28 7,66 104

bilingv engl. filologie 1 28 8,06 105
TOTAL 6 168

3
Colegiul Naţional
"Vasile Goldiş"

Arad

Filieră Teoretică
Profil Real

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 7,47 118intensiv engl matematică-informatică 1 28
intensiv engl ştiinţe ale naturii 1 28 7,78 119

Profil Uman
bilingv engl. filologie 1 28 7,23 117
română filologie 1 28 7,53 116

TOTAL 5 140

4

Colegiul Naţional
"Preparandia-
Dimitrie

Ţichindeal" Arad

Filieră Teoretică
Profil Uman

bilingv engl. filologie 1 28 8,06 112
intensiv engl ştiinţe sociale 1 28 7,76 114

Profil Real
română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 8,53 113

Filieră vocaţională
Profil pedagogic

română învăţători-educatoare 1 28 - Voc.
TOTAL 4 112

5

Liceul Teoretic
"Adam Muller
Guttenbrunn"

Arad

Filieră Teoretică
Profil Uman

germană Filologie 1 28 4,81 183
intensiv germ Filologie 1 28 4,69 184

Profil Real
intensiv germ ştiinţe ale naturii 1 28

3,10 186intensiv engl ştiinţe ale naturii 1 28
germană ştiinţe ale naturii 1 28 7,38 185

TOTAL 5 140
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Nr.
crt. Unitatea școlară Limba de

Predare Filiera/ profil/calificare profesionala Nr.
clase

Nr.
locuri

Ultima
nota 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 ştiinţe ale naturii 1 28 8,74 180
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 5,31 181
TOTAL 2 56

9
Liceul cu

Program Sportiv
Arad

Filieră vocaţională
Profil Sportiv

română instructor sportiv 2 56 - Voc.
TOTAL 2 56

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 pentru 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
intensiv engl tehnician de telecomunicaţii 1 28

2,80 170română tehnician în automatizări 1 28
Dom. pregat. de baza Electric

română tehnician în instalaţii electrice 1 28 2,70 169
TOTAL 3 84

12 Colegiul
Economic Arad

Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28

7,02 102intensiv engl tehnician în activităţi economice 1 28
română tehnician în administaţie 1 28

Dom. pregat. de baza Comert
română tehnician în activităţi de comert 1 28 101

Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie
română tehnician în gastronomie 1 28

6,80 103intensiv 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

Ultima
nota COD

13
Colegiul Tehnic
"Aurel Vlaicu"

Arads

Filieră tehnologică
Profil tehnic

Dom. pregat. de baza Mecanică
intensiv engl tehnician mecatronist 1 28 2,90 120intensiv engl tehnician proiectant CAD 1 28

TOTAL 2 56

14 Liceul Tehnologic
"Iuliu Maniu" Arad

Filieră Teoretică
Profil Real

română matematică-informatică, intensiv informatică 2 56 5,79 158
Filieră tehnologică
Profil tehnic

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

3,37 157română tehnician operator tehnică de calcul 2 56
TOTAL 5 140

15
Liceul Tehnologic
"Iuliu Moldovan"

Arad

Filieră tehnologică
Profil tehnic

Dom. pregat. de baza Fabricarea produselor din lemn
română tehnician designer mobilă şi amenajări interioar 1 28 3,97 160

TOTAL 1 28

16

Colegiul Tehnic
de Construcţii și

Protecţia
mediului Arad

Filieră tehnologică
Profil tehnic

Dom. pregat. de baza Construcţii, instal.şi lucrări publice
română tehnician desenator pt.construcţii și instalaţii 1 28 3,35 122

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

română tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 1 28 4,61 123
TOTAL 2 56

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 3,34 125
română tehnician în prelucrarea prod.de origine anima 1 28

Dom. pregat. de baza Agricultură
intensiv engl tehnician veterinar 1 28 2,76 124

TOTAL 4 112

18

Liceul Tehnologic
de Transporturi
Auto"Henri
Coandă"Arad

Filieră tehnologică
Profil tehnic

Dom. pregat. de baza Mecanică
română tehnician mecatronist 1 28 3,02 172

TOTAL 1 28

19

Colegiul "Csiky
Gergely" Arad
maghiară-

cf. art. 45(4) din
Legea educatiei

Filieră Teoretică
Profil Real

intensiv engl ştiinţe ale naturii (maghiara) 0.50 14 6,14 131
intensiv engl matematică-informatică (maghiara) 0.50 14 6,60 129

Profil Uman
maghiară filologie 1 28 - 128
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Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie
maghiară tehnician în turism 1 28 4,94 130

Dom. pregat. de baza Economic
maghiară tehnician în activităţi economice 1 28 5,75 127

TOTAL 4 112

20
Liceul Tehnologic

„Francisc”
Neuman” Arad

Filieră tehnologică
Profil tehnic

Dom. pregat. de baza Industrie textilă şi pielărie
română tehnician designer vestimentar 1 28 3,08 155

Profil servicii
Dom. pregat. de baza Comerţ

română tehnician în achiziţii şi contractări 1 28 4,06 153
Dom. pregat. de baza Estetica şi igiena corpului omenesc

română coafor stilist 2 56 2,98 154
TOTAL 4 112

21 Liceul Teoretic
Pâncota

Filieră Teoretică
Profil Uman

română filologie 1 28 6,28 197
Profil Real

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 5,09 198
Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 5,75 196

TOTAL 3 84

22
Liceul Teoretic
"Mihai Veliciu"
Chișineu - Criș

Filieră Teoretică
Profil Uman

intensiv engl filologie 1 28
6,47 192română filologie 1 28

Profil Real
română matematică-informatică 1 28 5,94 193
română știinţe ale naturii 1 28 5,64 194

TOTAL 4 112

23 Liceul Tehnologic
Chişineu Criş

Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 4,19 167

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

română tehn.desenator pt.constr. si instalatii 1 28 2,77 166
Dom. pregat. de baza Mecanică

română tehnician mecatronist 1 28 4,53 168
TOTAL 3 84

24
Liceul Tehnologic
„Ion Creangă”

Curtici

Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 5,03 156

TOTAL 1 28
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Nr.
crt. Unitatea școlară Limba de

Predare Filiera/ profil/calificare profesionala Nr.
clase

Nr.
locuri

Ultima
nota COD

25 Liceul Teoretic
Sebiş

Filieră Teoretică
Profil Real

intensiv engl matematică-informatică 1 28 7,41 202
română ştiinţe ale naturii 1 28 6,99 204

Profil Uman
intensiv engl filologie 1 28 6,22 201

Filieră tehnologică
Profil tehnic

Dom. pregat. de baza Electromecanică

română tehnician electromecanic 1 28 - 200
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie
română tehnician în gastronomie 1 28 4,19 203

Dom. pregat. de baza Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 5,14 199

TOTAL 6 168

26
Liceul Teoretic
“Josef Gregor

Tajovsky” Nădlac

Filieră Teoretică
Profil Uman

română filologie 1 28 189
Profil Real

română matematică-informatică 1 28 3,17 190
slovacă matematică-informatică 1 28 3,80 191

TOTAL 3 84

27
Liceul Teoretic
“Gheorghe Lazăr”

Pecica

Filieră Teoretică
Profil Real

intensiv engl matematică-informatică 1 28 5,88 188
Profil Uman

română Filologie 1 28 - 187
TOTAL 2 56

28
Liceul “Atanasie
Marienescu”
Lipova

Filieră Teoretică
Profil Uman

intensiv engl filologie 1 28 5,54 132
Profil Real

română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 5,25 133
Filieră tehnologică
Profil tehnic

Dom. pregat. de baza Mecanică
română tehnician prelucrări mecanice 1 28 3,26 134

TOTAL 3 84

29 Liceul Tehnologic
Beliu

Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Economic
română tehnician în administraţie 1 28 2,88 165

TOTAL 1 28

30 Liceul Teoretic
Cermei

Filieră Teoretică
Profil Real

română ştiinţe ale naturii 1 28 2,46 195
TOTAL 1 28
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Nr.
crt. Unitatea școlară Limba de

Predare Filiera/ profil/calificare profesionala Nr.
clase

Nr.
locuri

Ultima
nota COD

31
Liceul “Ioan
Buteanu”
Gurahonţ

Filieră Teoretică
Profil Uman

română filologie 1 28 6,39 136
Profil Real

română matematică-informatică 1 28 3,26 137
Filieră tehnologică

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

română tehnician agromontan 1 28 - 135
TOTAL 3 84

32 Liceul “Mihai
Viteazul” Ineu

Filieră Teoretică
Profil Real

română matematică-informatică 1 28 8,48 141
română ştiinţe ale naturii 1 28 7,05 143

Profil Uman
intensiv engl filologie 1 28 7,52 140

Filieră tehnologică
Profil tehnic

Dom. pregat. de baza Mecanică
română tehnician mecatronist 1 28 5,69 142

Dom. pregat. de baza Electronică automatizări
română tehnician electronist 1 28 139

Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 6,66 138

TOTAL 6 168

33 Liceul Tehnologic
Săvârşin

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

română tehnician ecolog și protecţia calităţii mediului 1 28 5,41 177
Dom. pregat. de baza Agricultură

română tehnician zootehnist 1 28 3,61 176
TOTAL 2 56

34 Liceul “Sever
Bocu” Lipova

Filieră Teoretică
Profil Real

română ştiinţe ale naturii 1 28 4,53 147
Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Comerţ
română tehnician în activităţi de comerţ 1 28 3,74 145

Dom. pregat. de baza Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 5,17 146

TOTAL 3 84

35
Liceul Tehnologic
"Vasile Juncu"

Miniş

Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Economic

română tehnician în activităţi economice 1 28 5,35 164
TOTAL 1 28
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Nr.
crt. Unitatea școlară Limba de

predare Filiera/ profil/calificare profesionala Nr.
clase

Nr.
locuri

Ultima
nota COD

36 Liceul Tehnologic
Sântana

Filieră Teoretică
Profil Uman

română ştiinţe sociale 1 28 2,79 175
Filieră tehnologică
Profil tehnic

Dom. pregat. de baza Mecanică
română tehnician mecanic pt întreţinere şi reparaţii 1 28 2,71 174

Profil servicii
Dom. pregat. de baza Economic

română tehnician în activităţi economice 1 28 2,29 173
TOTAL 3 84

37

Liceul
Tehnologic ”Moga

Voievod”
Hălmagiu

Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie
română tehnician în turism 1 28 2,69 161

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 4,53 163

Profil tehnic
Dom. pregat. de baza Electric

română tehnician electrician electronist auto 1 28 3,72 162
TOTAL 2 56

39 Liceul Tehnologic
Vinga

Filieră tehnologică
Profil servicii

Dom. pregat. de baza Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 3,84 178

TOTAL 1 28

TOTAL GENERAL 118 3304

bilingv - 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
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD
PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

LICEU ZI clasa a IX-a Învăţământ special

Nr.
crt. Unitatea școlară Limba de

predare Filiera/ profil/calificare profesionala Nr.
clase

Nr.
locuri

1 Liceul Special "Sfânta
Maria" Arad

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

română tehnician ecolog și protecţia calităţii mediului 1 12
Dom. pregat. de baza Industrie alimentară

română brutar-patiser-preparator produse făinoase 1 12
TOTAL 2 24

2
Liceul Tehnologic
"Iuliu Moldovan"

Arad

Filieră tehnologică
Profil Tehnic

Dom. pregat. de baza fabricarea produselor din lemn
română tehnician în prelucrarea lemnului 1 12
română tehnician designer mobilă şi amenajări interior 1 12

TOTAL 2 24

ÎNVĂţĂMÂNT PROFESIONAL clasa a IX-a Învăţământ special

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

2 Liceul Special "Sfânta
Maria" Arad

Filieră tehnologică
Profil Tehnic

Dom. pregat. de baza Mecanică
română Lăcătuș mecanic prestări servicii 1 12

TOTAL 1 12
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD
PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

LICEU ZI clasa a IX-a Învăţământ Particular

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 activităţi economice 1 28
Filieră Teoretică Profil Uman

română spec. filologie 1 28
Total 2 56
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LICEU ZI clasa a IX-a Învăţământ Profesional

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.operator la masini cu comandă numerică 1 28
calif.prof.sudor 1 28
calif.prof.mecanic auto 1 28

3 84

3
Liceul Tehnologic de

Electronică şi Automatizări
"Caius Iacob" Arad

Dom. pregat. de baza Electric

română calif.prof. electrician exploatare joasă tensiune 1 28
Dom. pregat. de baza Electriconică automatizări

română calif.prof. electronist aparate și echipamente 1 28
2 56

4 Liceul Tehnologic "Iuliu
Moldovan" Arad

Dom. pregat. de baza Fabricarea produselor din lemn
română calif. prof. tâmplar universal 0,5 14
română calif. prof. sculptor-intarsier 0,5 14

Dom. pregat. de baza Silvicultură
română calif. prof. pădurar 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
maghiar

a
calif.prof.mecanic auto 0,5 14

Dom. pregat. de baza Turism și alimentatie
maghiar

a
Calif.prof.lucrător hotelier 0,5 14

1 28

7 Liceul Tehnologic Chişineu
Criş

Dom. pregat. de baza Comerţ
română calif.prof. comerciant vânzător 2 56

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.lăcătuș mecanic prestări servicii 0,5 14
română clif.prof.sudor 0,5 14

Dom. pregat. de baza Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
română calif.prof. zidar, pietrar, tencuitor 0,5 14
română calif.prof.instalator instal.tehnico-sanitare,de gaze 0,5 14

Dom. pregat. de baza Turism și alimentatie
română calif.prof.ospătar (chelner) vânzător în unit.de

alim
1 28
3 84
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Nr.
crt
.

Unitatea scolara Limba de
predare

Filiera/ profil/calificare profesionala Nr.
clase

Nr.
locuri

10 Colegiul Economic Arad

Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie
română calif.prof. bucătar 0,5 14
română calif.prof.ospătar (chelner) vânzător în unit.de

alim
0,5 14

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

2 56

11 Liceul “Atanasie
Marienescu” Lipova

Dom. pregat. de baza Electric
română calif.prof. electrician exploatare joasă tensiune 0,5 14

Dom. pregat. de baza Mecanică
română calif.prof. frezor-robotor-mortezor 0,5 14

1 28

12 Liceul Teoretic “Josef
Gregor Tajovsky” Nădlac

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

1 28

13 Liceul Tehnologic „Francisc
Neuman” Arad

Dom. pregat. de baza Industrie textilă şi pielărie
română calif.prof. confectioner produse textile 1 28

1 28

14 Liceul Teoretic Sebiș Dom. pregat. de baza Fabricarea produselor din lemn
română calif. prof. tâmplar universal 1 28

1 28

15 Liceul Tehnologic „Ion
Creangă” Curtici

Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie
română calif.prof.ospătar (chelner) vânzător în unit.de

alim
1 28
1 28

16
Colegiul Tehnic de

Construcţii și Protecţia
mediului Arad

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

română calif.prof.zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar 1 28
1 28

17 Liceul Tehnologic Sântana Dom. pregat. de baza Mecanică
Română Calif.prof.mecanic auto 1 28

1 28

TOTAL GENERAL : 24 672
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Invatamant profesional clasa a IX-a ZI învăţământ particular

Nr.
crt.

Unitatea scolara Limba de
predare

Filiera/ profil/calificare profesionala Nr.
clase

Nr.
locuri

1
Liceul Tehnologic
UCECOM "Spiru
Haret" Arad

Dom. pregat. de baza Turism şi alimentaţie

română calif.prof. bucătar 2 56

română calif.prof.ospătar (chelner) vânzător în unit.de alim 1 28

Dom. pregat. de baza Estetica şi igiena corpului omenesc

română calif.prof. frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 1 28
Dom. pregat. de baza Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

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

română calif.prof.instalator instal.tehnico-sanitare,de gaze 1 28

Dom. pregat. de baza Comerţ

română calif.prof. comerciant vânzător 1 28

Dom. pregat. de baza Mecanică
română calif.prof. Tinichigiu vopsitor auto 1 28

8 224

2

Colegiul
Particular"Vasile
Goldiş" Arad

Dom. pregat. de baza Comerţ

română calif.prof. comerciant vânzător 1 28

1 28

3
Școala

Profesională
Astra Arad

Dom. pregat. de baza Electric

română calif.prof.electrician aparate și echipamente electrice/energetice 0,5 10
Dom. pregat. de baza Electromecanic

română calif.prof. Electromecanic material rulant 0,5 10
Dom. pregat. de baza Mecanică

română calif.prof. lăcătuș construcţii metalice și utilaj tehnologic 0,5 10
română calif.prof. sudor 0,5 10
română calif.prof. strungar 0,5 10
română calif.prof. operator la mașini cu comandă numerică 0,5 10

3 60

TOTAL 12 312
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD
PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

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

Nr
Crt. Unitatea scolara

Limba de
predare Filiera/ profil/calificare profesionala

Locuri
rezervate

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

2Colegiul Naţional "Moise Nicoară" Arad română filologie 1

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

4Colegiul Naţional "Elena Ghiba Birta" Arad română ştiinţe ale naturii 1

5Colegiul Naţional "Elena Ghiba Birta" Arad română filologie 1

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

7Colegiul Naţional "Vasile Goldiş" Arad română filologie 1

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

9 Liceul Pedagogic "Dimitrie Ţichindeal" Arad română învăţători-educatoare 1

10 Liceul Teologic Baptist "Alexa Popovici "Arad română ştiinţe 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 telecomunicaţii 2

17 Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări "Caius Iacob" Arad română tehnician în automatizări 2

18 Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări "Caius Iacob" Arad română tehnician în instalaţii electrice 2

19Colegiul Economic Arad română tehnician în activităţi economice 4

20Colegiul Economic Arad română tehnician în turism 1

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

22Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Arad română tehnician proiectant 1

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

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

25 Liceul Tehnologic "Iuliu Moldovan" Arad română tehnician designer mobilă şi amenajări interior 2

26Colegiul Tehnic de Construcţii și Protecţia mediului Arad română tehnician desenator pt.construcţii și instalaţii 1

27Colegiul Tehnic de Construcţii și Protecţia mediului Arad română tehnician ecolog. protecţia calităţii mediului 1

28Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad română tehnician în prelucrarea prod.origine animală 2



43

29Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad română tehnician veterinar 2

30Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad română tehnician analize produse alimentare 2

31 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto"Henri Coandă"Arad română tehnician mecatronist 2

32Colegiul "Csiky Gergely" Arad maghiara tehnician în turism 2

33Colegiul "Csiky Gergely" Arad maghiara tehnician în activităţi economice 2

34Colegiul "Csiky Gergely" Arad maghiara știinţe ale naturii 1

35Colegiul "Csiky Gergely" Arad maghiara filologie 2

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

37 Liceul Tehnologic „Francisc” Neuman” Arad română tehnician în achiziţii şi contractări 2

38 Liceul Tehnologic „Francisc” Neuman” Arad română coafor stilist 4

39 Liceul Teoretic Pâncota română filologie 2

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

41 Liceul Teoretic Pâncota română tehnician în activităţi economice 2

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

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

44 Liceul Teoretic "Mihai Veliciu" Chisineu - Cris română știinţe ale naturii 1

45 Liceul Tehnologic Chişineu Criş română tehnician în activităţi economice 2

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

47 Liceul Tehnologic Chişineu Criş română tehnician mecaatronist 2

48 Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici română tehnician în activităţi de comerţ 2

49 Liceul Teoretic Sebiş română ştiinţe ale naturii 1

50 Liceul Teoretic Sebiş română tehnician electromecanic 2

51 Liceul Teoretic Sebiş română tehnician în gastronomie 2

52 Liceul Teoretic Sebiş română tehnician în activităţi economice 2

53 Liceul Teoretic “Josef Gregor Tajovsky” Nădlac română filologie 1

54 Liceul Teoretic “Josef Gregor Tajovsky” Nădlac română matematică-informatică 1

55 Liceul Teoretic “Gheorghe Lazăr” Pecica română filologie 2

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

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

58 Liceul Tehnologic Beliu română tehnician în administraţie 2

59 Liceul Teoretic Cermei română ştiinţe ale naturii 1

60 Liceul “Ioan Buteanu” Gurahonţ română filologie 2

61 Liceul “Ioan Buteanu” Gurahonţ română matematică-informatică 1
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62 Liceul “Ioan Buteanu” Gurahonţ română tehnician agronom 2

63 Liceul “Mihai Viteazul” Ineu română ştiinţe ale naturii 1

64 Liceul “Mihai Viteazul” Ineu română tehnician mecatronist 2

65 Liceul “Mihai Viteazul” Ineu română tehnician în activităţi economice 2

66 Liceul Tehnologic Săvârşin română tehnician ecolog și protecţia calităţii mediului 2

67 Liceul Tehnologic Săvârşin română tehnician zootehnist 2

68 Liceul “Sever Bocu” Lipova română ştiinţe ale naturii 1

69 Liceul “Sever Bocu” Lipova română tehnician în activităţi de comerţ 2

70 Liceul “Sever Bocu” Lipova română tehnician în activităţi economice 2

71 Liceul Tehnologic "Vasile Juncu" Miniş română tehnician în activităţi economice 2

72 Liceul Tehnologic Sântana română ştiinţe sociale 2

73 Liceul Tehnologic Sântana română tehnician mecanic pt întreţinere şi reparaţii 2

74 Liceul Tehnologic Sântana română tehnician în activităţi economice 2

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

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

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

78 Liceul Tehnologic Vinga română tehnician în activităţi economice 2

TOTAL : 135

- 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 învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani s-au alocat, pentru rromi, cîte 1-2 locuri pe clasă
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PARTEA II

Admiterea în învăţământul profesional de stat
cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2015- 2016

Broşura cuprinde în acest capitol informaţiile necesare candidaţilor la admiterea în învăţământul profesiuonbal de
stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2015-2016. 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, ORDINUL

DE MINISTRU NR. 4432/2014, MODIFICAT PRIN ORDINUL DE MINISTRU NR. 3676/2015

• 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 şi Cercetării Ştiinţifice:

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.
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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
Admiterea elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, denumit în continuare învăţământ profesional

cu durata de 3 ani, se face cu respectarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat
cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.
ART. 2
(1) Pot opta pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-

a din seriile anterioare.
(2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi înscrişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani numai dacă au promovat

clasa a VIII-a.
(3) Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioada prevăzută de

calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
ART. 3
În vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, unitatea de învăţământ care organizează

învăţământ profesional poate organiza, în anumite condiţii, preselecţia candidaţilor şi/sau proba suplimentară de admitere.
ART. 4
(1) Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 3 etape.
(2) În fiecare etapă de admitere se organizează:
- înscrierea candidaţilor;
- preselecţia candidaţilor, după caz;
- proba suplimentară de admitere, după caz;
- admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

CAPITOLUL II
Înscrierea candidaţilor

ART. 5
(1) Înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face în urma unui proces de orientare şi consiliere a

elevilor.
(2) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la unitatea de

învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul 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.
(3) 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.
(4) Modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani va fi elaborat de Comisia Naţională de

Admitere în Învăţământul Profesional şi se transmite comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti până la data
de 1 martie.
(5) 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.
ART. 6
La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani,

comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani
transmit în format electronic şi în scris către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pentru învăţământul
profesional cu durata de 3 ani, lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
ART. 7
Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani este afişată, conform calendarului admiterii în

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional, împreună cu graficul de desfăşurare a sesiunii de preselecţie, acolo unde este cazul, şi cu graficul de
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desfăşurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul
locurilor oferite de unitatea de învăţământ. În listele afişate în etapa I a admiterii se va menţiona expres anularea înscrierii
în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a candidaţilor care nu au promovat clasa a VIII-a.

CAPITOLUL III
Preselecţia candidaţilor

ART. 8
(1) Operatorul economic/Instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ poate solicita organizarea unei sesiuni de

preselecţie a candidaţilor, organizată înainte de desfăşurarea probei de admitere, în cazul în care operatorul
economic/instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ se implică prin susţinere financiară/stimulente/alte forme de
sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajament menţionat în contractul-cadru cu unitatea de învăţământ.
(2) Cererea scrisă a operatorului economic/instituţiei publice partenere pentru organizarea unei sesiuni de preselecţie a

candidaţilor este adresată unităţii de învăţământ şi este aprobată în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
(3) Toate unităţile de învăţământ care organizează sesiunea de preselecţie pentru învăţământul profesional cu durata

de 3 ani au obligaţia de a elabora şi a anunţa public procedura de preselecţie, care va cuprinde informaţii privind
conţinutul (tematica) şi modul de organizare şi desfăşurare a probei de preselecţie.
(4) Procedura de preselecţie, elaborată de unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorul economic/instituţia

publică parteneră, este aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi de către operatorul
economic/instituţia publică parteneră şi este avizată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
(5) Procedura de preselecţie este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământ

profesional, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(6) Procedura de preselecţie va conţine prevederi clare pentru asigurarea unei selecţii obiective, nediscriminatorii şi

transparente.
(7) În cazul în care în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ se organizează probă de preselecţie pentru mai multe

domenii de formare profesională/calificări pe baza unei proceduri de preselecţie unitare, înscrierea la preselecţie se face
în baza fişei de înscriere cu opţiunile elevilor pentru domeniile de formare profesională/calificările pentru care se
organizează preselecţia, înregistrate în ordinea preferinţelor candidaţilor.
(8) Unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie transmite comisiei de admitere judeţene/a

municipiului Bucureşti spre validare, electronic şi în scris, tabelul cu rezultatele obţinute de elevi la sesiunea de
preselecţie, conţinând numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi
judeţul de provenienţă, şcoala şi domeniul de formare profesională/calificarea pentru care s-a realizat preselecţia,
menţiunea "admis"/"respins" în urma preselecţiei.
(9) Tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi la sesiunea de preselecţie, validat de comisia de admitere judeţeană/a

municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, va fi afişat la sediul unităţii şcolare care a
organizat preselecţia.
(10) Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3

ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie.
(11) Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie pot să se înscrie 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, în perioada menţionată
în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani, sau pot să opteze pentru înscrierea în învăţământul liceal.

CAPITOLUL IV
Proba suplimentară de admitere

ART. 9
(1) Toate unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani au

obligaţia de a elabora şi anunţa public procedura de admitere.
(2) Procedura de admitere elaborată de unitatea de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământul

profesional cu durata de 3 ani este aprobată de consiliul de administraţie al şcolii şi este avizată de inspectoratul şcolar
judeţean/al municipiului Bucureşti.
(3) Procedura de admitere va cuprinde informaţii privind:
- condiţia de a trece prin etapa prealabilă de preselecţie (acolo unde este cazul, conform art. 8);
- cazurile în care se susţine proba suplimentară de admitere şi calculul mediei de admitere, conform art. 10 şi, respectiv,

12, modalităţile de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale, conform art. 11;
- disciplina din planul de învăţământ pentru clasa a VIII-a la care se susţine proba suplimentară de admitere;
- programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de admitere;
- modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere;
- modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere;
- durata probei suplimentare de admitere;
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- modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor.
(4) Procedura de admitere este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământ

profesional cu durata de 3 ani, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(5) Proba suplimentară de admitere se desfăşoară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul

profesional cu durata de 3 ani, doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de
unitatea de învăţământ.

CAPITOLUL V
Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor

ART. 10
Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, astfel:
a) în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ,

admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului; în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere,
pentru admiterea în învăţământul profesional de 3 ani, media de admitere, calculată 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%;
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ,

admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită la lit. a) şi în proporţie de 30% nota
obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.
ART. 11
(1) În cazul în care 2 candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele

criterii:
a) media generală obţinută la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.
(2) În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidaţi, cu opţiunea

exprimată pentru acea unitate şcolară şi acea calificare, care au mediile de admitere, precum şi mediile menţionate la alin.
(1) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.
ART. 12
(1) Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel:
a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ

MAIP = MA = ABS + 3EN
4

unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
MA = media de admitere calculată conform art. 10 alin. a);
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN = media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a;

b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ

70 x MA + 30 x PSA
MAIP = ----------------------------

100

unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional;
MA = media de admitere calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a);
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

(2) Media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, menţionată la alin. (1), se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire.
(3) Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la

Evaluarea naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv,
cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004 - 2007, ori cu media la tezele cu subiect unic
susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009.
(4) Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea naţională sau, după caz, examenul de capacitate/testele

naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii
clasei a VIII-a este 1: EN = 1.
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(5) Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), este utilizată pentru
stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta
şcolii.
(6) În cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de admitere la o unitate şcolară la care numărul

total al celor înscrişi nu depăşeşte numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de învăţământ, repartizarea pe
calificări se face în ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform art. 12 alin. (1) lit.
a), drept criteriu de departajare şi de ordonare pe listă a candidaţilor admişi la fiecare calificare.
(7) Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. b), este utilizată pentru

stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul locurilor din oferta
şcolii.
(8) În perioada 26 - 28 iulie 2014, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va analiza şi cazurile speciale

ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la
Evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a; pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se
iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România.
ART. 13
(1) Listele cuprinzând candidaţii admişi, respectiv respinşi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani se întocmesc

la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi se transmit la comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după fiecare etapă de admitere, conform
Calendarului admiterii.
(2) După validarea listelor de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul

profesional cu durata de 3 ani, acestea se afişează la sediul unităţii de învăţământ care organizează învăţământ
profesional cu durata de 3 ani.

ART. 14
(1) 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 depun, la unităţile şcolare la care au fost
declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
(2) Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe

baza următoarelor acte:
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-

a/testele naţionale/examenul de capacitate;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie şi original;
e) fişa medicală.
(3) 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.
ART. 15
(1) Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi candidaţii admişi care

doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot înscrie la admiterea în
învăţământul liceal.
(2) 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 care doresc să participe la
admiterea în învăţământul liceal ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani de la
secretariatele unităţilor de învăţământ la care au fost declaraţi admişi, pe baza unei cereri.
(3) Opţiunea de a participa la admiterea în învăţământul liceal atrage după sine renunţarea pentru etapa respectivă a

admiterii la locul ocupat în urma admiterii la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(4) Opţiunea de participare la admiterea în învăţământul liceal şi renunţarea la locul ocupat în învăţământul profesional

cu durata de 3 ani se vor completa şi semna în fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, de către
candidaţi şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori.
(5) Completarea opţiunilor în fişele de înscriere în învăţământul liceal de către candidaţii admişi la învăţământul

profesional cu durata de 3 ani se poate realiza numai prin prezentarea fişei de înscriere la învăţământul profesional cu
durata de 3 ani, completată şi semnată de către candidaţi şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora pentru elevii
minori, în care este explicit formulată opţiunea de renunţare în etapa respectivă a admiterii, la locul ocupat în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani.
ART. 16
(1) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost admişi sau care nu au participat la

primele două etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care solicită ulterior să se înscrie în
clasa a IX-a la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi pentru cei care şi-au încheiat situaţia şcolară
ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani,
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comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani va organiza a III-
a etapă de admitere, pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada menţionată în calendarul admiterii în
învăţământul profesional cu durata de 3 ani, conform criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor
comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(2) Rezultatele admiterii se transmit Centrului Naţional de Admitere până la data de 8 septembrie 2014.
(3) Dacă la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie mai există locuri vacante la clasele

pentru care se susţin probe de preselecţie, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul
profesional cu durata de 3 ani pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe. Graficul şi locul de
desfăşurare a probei de preselecţie vor fi făcute publice, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi al
unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani. Admiterea candidaţilor pe locurile
disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.
ART. 17
Pentru înscrierea la clasele de învăţământ profesional cu durata de 3 ani care se organizează în alte limbi materne

decât limba română elevii trebuie să facă dovada că au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă sau că au
participat la proba de evaluare a cunoştinţelor de limba maternă, organizată conform metodologiei de admitere în
învăţământul liceal de stat, şi au fost admişi.
ART. 18
(1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a pentru învăţământul profesional special se organizează de

către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în
perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(2) Locurile alocate învăţământului profesional special sunt publicate în broşura de admitere, într-o listă separată. Vor fi

precizate în broşură locul şi data în care se va face admiterea candidaţilor pentru învăţământul profesional special,
precum şi condiţiile specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă etc.).
(3) Admiterea pe locurile pentru învăţământul profesional special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional (în cazul în care numărul candidaţilor este mai
mare decât numărul locurilor disponibile) sau a mediei de admitere (în cazul în care numărul candidaţilor este mai mic
decât numărul locurilor disponibile), după caz, şi în funcţie de opţiuni.

CAPITOLUL VI
Coordonarea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani

ART. 19
Coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani

este asigurată de Comisia Naţională de Admitere în Învăţământul Profesional. Membrii Comisiei Naţionale de Admitere în
Învăţământul Profesional sunt membrii Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Liceal de Stat, la care se adaugă
un reprezentant al Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, aprobat de secretarul de stat
pentru învăţământ preuniversitar.
ART. 20
Atribuţiile Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional, în ceea ce priveşte admiterea în învăţământul

profesional cu durata de 3 ani, sunt următoarele:
a) stabileşte modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi îl transmite comisiilor de

admitere judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie;
b) instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu

durata de 3 ani, cu privire la înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
c) organizează activităţile de creare a bazei de date la nivel naţional pentru candidaţii şi candidaţii admişi în

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în colaborare cu Centrul Naţional de Admitere;
d) controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea admiterii în judeţele ţării/Municipiul Bucureşti,

urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
e) controlează modul în care comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu

durata de 3 ani, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ
profesional îşi desfăşoară activitatea;
f) poate delega observatori ai Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional, care să controleze şi să

îndrume activitatea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de
3 ani şi a comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ
profesional. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul
profesional cu durata de 3 ani sau Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional, în cazul constatării unor
nereguli în desfăşurarea înscrierii la învăţământul profesional, schimbări în componenţa comisiilor menţionate la alineatul
anterior şi, după caz, sancţionarea celor vinovaţi;
g) analizează desfăşurarea admiterii la nivel naţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere

judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, şi prezintă concluziile acestei
analize ministrului educaţiei naţionale;
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h) propune modificări în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional cu durata de
3 ani din anii următori.
ART. 21
(1) Coordonarea, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul

profesional cu durata de 3 ani este asigurată de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru
învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Membrii comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru
învăţământul profesional cu durata de 3 ani sunt membrii comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru
organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat, la care se adaugă un inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi
tehnic.
(2) La rândul său, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de

3 ani organizează comisii de admitere în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3
ani.
ART. 22
Atribuţiile comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani,

specifice în ceea ce priveşte admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, sunt următoarele:
a) instruieşte preşedinţii comisiilor de înscriere din unităţile gimnaziale şi ai comisiilor de admitere din unităţile de

învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani cu privire la înscrierea şi admiterea în
învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
b) analizează şi avizează procedurile de preselecţie şi de admitere;
c) aprobă componenţa comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ;
d) validează tabelele cu rezultatele obţinute de elevi la sesiunea de preselecţie transmise de unităţile de învăţământ,

conform precizărilor art. 8 alin. (8) şi (9);
e) validează listele cuprinzând candidaţii admişi şi respinşi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după fiecare

etapă a admiterii, conform art. 13 alin. (1);
f) controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea înscrierii şi admiterii în învăţământul

profesional cu durata de 3 ani, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
g) analizează desfăşurarea admiterii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pe baza rapoartelor elaborate de

comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, şi prezintă
concluziile acestei analize Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional cu durata de 3 ani;
h) propune Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional cu durata de 3 ani modificări în metodologia de

organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
ART. 23
Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial este comună atât pentru admiterea în învăţământul liceal de

stat, cât şi pentru admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
ART. 24
(1) Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani este

alcătuită din:
a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b) vicepreşedinte - directorul adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;
c) secretar - secretarul unităţii de învăţământ;
d) membri:
(i) cadre didactice care realizează preselecţia candidaţilor în sesiunea de preselecţie;
(ii) cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere şi evaluează

lucrările candidaţilor;
(iii) cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor acestora care

se prezintă pentru înscriere;
(iv) cadre didactice asistenţi pe perioada desfăşurării probei suplimentare de admitere;
(v) reprezentanţi ai operatorului economic/instituţiei publice partenere care solicită preselecţia candidaţilor.
(2) Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani are

următoarele atribuţii:
a) elaborează procedura de preselecţie menţionată la art. 8, în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică

parteneră, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, operatorului
economic/instituţiei publice partenere şi avizării inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
b) elaborează procedura de admitere menţionată la art. 9, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al

unităţii de învăţământ şi avizării inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
c) organizează şi răspunde de aplicarea procedurii de preselecţie şi a procedurii de admitere;
d) verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere în învăţământul profesional;
e) sesizează inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti orice eroare constatată în completarea

documentelor şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere
în învăţământul profesional calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere din unitatea de învăţământ
care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care semnează şi aplică ştampila unităţii;
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f) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere din unitatea de
învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor
care se prezintă pentru înscriere;
g) transmite comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani

raportul privind desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3
ani.
(3) Componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de

3 ani este avizată de consiliul de administraţie din unitatea de învăţământ şi aprobată de inspectoratul şcolar judeţean/al
municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

ART. 25
Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul

profesional de stat cu durata de 3 ani, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este
condiţionată de achitarea unei taxe.
ART. 26
(1) Broşura de admitere va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile corespunzătoare despre unităţile de

învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a la învăţământul profesional cu
durata de 3 ani.
(2) Calificările pentru care unitatea de învăţământ profesional organizează admitere vor fi înscrise în broşura admiterii

codificat, în secţiune separată.
(3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia

stabilită de fiecare unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 27
Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pedepseşte conform legii

şi atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea
admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.
ART. 28
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 sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.
ART. 29
Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot face şi după finalizarea etapei a treia de

admitere. Înscrierea şi admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
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Anexa nr. 4 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de
stat pentru anul şcolar 2015-2016________________________________________________________________________________

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂţĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI

pentru anul școlar 2015-2016

DATA LIMITĂ
/ PERIOADA

EVENIMENTUL

PREGĂTIREA ADMITERII

6 februarie 2015
Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani stabilesc,
împreună cu operatorii economici / instituţiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecţie a
candidaţilor.

20 februarie 2015

Elaborarea, de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ profesional de stat cu durata de
3 ani, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice partenere, a Procedurii de preselecţie și a
Procedurii de admitere.
Unităţile de învăţământ transmit spre avizare Procedura de preselecţie și Procedura de admitere la
Inspectoratul Şcolar Judeţean / al Municipiului București.

27 februarie 2015

Inspectoratul Școlar Judeţean / al Municipiului București transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă
pentru învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani avizul pentru Procedura de preselecţie şi Procedura
de admitere.
Afișarea, la sediul unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat cu durata de 3
ani, a Procedurii de preselecţie (după caz) și a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificările,
numărul de locuri disponibile pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani și perioadele de
înscriere pentru anul școlar 2015 – 2016. Se va menţiona în mod expres faptul că se va organiza o probă
suplimentară de admitere în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai
mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala probă
suplimentară de admitere organizată în prima și a II-a etapă de admitere conform prezentului calendar.

1 martie 2015 Transmiterea, de către Comisia Naţională de Admitere în Învăţământul Profesional, a modelului fișei de
înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

6 martie 2015

Transmiterea, de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de
stat cu durata de 3 ani, spre aprobare, la Inspectoratul Școlar Judeţean / al Municipiului București, a
propunerii privind componenţa Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează
învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani, avizată de Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ.

13 martie 2015
Transmiterea de către Inspectoratul Școlar Judeţean / al Municipiului București către unităţile de învăţământ
care școlarizează în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a aprobării Comisiei de admitere din
unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani.

30 aprilie 2015

Afișarea ofertei de școlarizare aprobată, concretizată în domenii și calificări profesionale, pentru
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial și la sediul
unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial și la nivel judeţean, cuprinzând
datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a.
Tipărirea informaţiilor despre admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în broșura
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016, într-o secţiune distinctă.

7 mai 2015
Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informaţiile legate de admiterea în
învăţământul liceal și în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2015-2016.
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Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor din Fișa de
înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii
acestora

15 mai 2015
Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broșurilor de admitere ale fiecărui judeţ / municipiul
Bucureşti, în versiune electronică și tipărită.

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional de stat cu
durata de 3 ani

23 februarie –
6 martie 2015

Informarea de către Inspectoratul Școlar Judeţean / al Municipiului București (ISJ/ISMB) a unităţilor de
învăţământ gimnazial de posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
Se va realiza prezentarea următoarelor documente:
- Metodologia de organizare și funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani;

- Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3
ani;
- Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
Se va face cunoscută şi posibilitatea continuării studiilor după învăţământul profesional de stat cu durata de
3 ani.

6 - 10 aprilie 2015

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care își propune să școlarizeze învăţământ profesional în anul
școlar 2015-2016 se desfășoară acţiunea “Săptămâna meseriilor” în cadrul căreia se vor organiza
următoarele acţiuni:
1. promovarea învăţământului profesional și tehnic în general și a modului de organizare și 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 și beneficiile acestei forme de pregătire
profesională;

2. consilierea TUTUROR elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea
continuării studiilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

11 - 29 mai 2015
Ședinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu părinţii și elevii de clasa a VIII-
a, pentru prezentarea procedurilor de preselecţie și/ sau de admitere și a planului de școlarizare la
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

9 martie
- 20 mai 2015

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul școlar 2014-2015, școlarizează elevi în clasa a VIII-a
învăţământ gimnazial, organizează și desfășoară activităţi de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-
a, cu accent pe conștientizarea cerinţelor pieţei muncii și a oportunităţilor pentru carieră și de continuare a
pregătirii prin învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Activităţile de orientare și consiliere se
derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
(CJRAE) / Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) și urmăresc
pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

4 – 17 mai 2015
ISJ / ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale, cu implicarea unităţilor de învăţământ care
școlarizează elevi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani începând cu anul școlar 2015-2016
și a agenţilor economici. Târgul ofertelor educaţionale va avea o secţiune dedicată ofertei la nivel regional.

Proba de verificare a cunoştinţelor de maternă
- numai pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care
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nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă -
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional)

21-22 mai 2015 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care
doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.
Notă: se va utiliza același model de anexa la fișa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fișa de înscriere
pentru admiterea în învăţământul liceal (“Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de
aptitudini sau la probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă”).

25-26 mai 2015 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.
Notă: înscrierea se va realiza la unităţile școlare stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului
București ca centre pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.

27-30 mai 2015 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Notă: probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se organizează la centrele stabilite de Comisia
de admitere judeţeană / a municipiului București.

1 iunie 2015 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, acolo unde metodologia
permite acest lucru.
Notă: afișarea rezultatelor și depunerea contestaţiilor se realizează la unitatea școlară la care candidaţii
respectivi au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.

2 iunie 2015 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
Transmiterea, de către unităţile școlare la care s-a organizat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă, la comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti, a listelor cu rezultatele finale la
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.

3-4 iunie 2015 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă.

9 iunie 2015 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite.

10 iunie 2015 Transmiterea de către Comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către
Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă maternă şi a rezultatelor acestora la probe.

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special (calendar și organizare
comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional)

15 mai 2015 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi.
Notă: Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/ a municipiului
Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2
locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de
învăţământ profesional la care se organizează preselecţie.

19 iunie 2015 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi.
Notă: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la Inspectoratul Școlar -
Comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti.

6-8 iulie 2015 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi.
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de Comisia de admitere judeţeană/ a
municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si în baza opţiunilor exprimate de
candidaţi. Repartizarea se face în ședinţă publică.

9-11 iulie 2015 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
Notă: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt similare cu
reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare si desfășurare a
admiterii în învăţământul liceal de stat 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
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tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

Înscrierea și admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru candidaţii din seria curentă, precum şi
pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii

15-17 iunie 2015

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fișa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu
durata de 3 ani cu numele și codul unităţii de învăţământ gimnazial, datele personale ale absolvenţilor
claselor a VIII-a și mediile generale de absolvire.

Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fișei de înscriere în învăţământul profesional de stat
cu durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită aceasta.
La solicitarea candidaţilor care au susţinut și promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa
fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a
cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

15-18 iunie 2015

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care școlarizează în învăţământul profesional de stat cu
durata de 3 ani, pe baza fișei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Notă: Nu pot fi înscriși candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

19 iunie 2015

Afișarea listei candidaţilor înscriși la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a graficului de
desfășurare a sesiunii de preselecţie și / sau a probei suplimentare de admitere, după caz.

La unităţile de învăţământ care organizează preselecţie se vor afișa precizări detaliate privind organizarea
probei de preselecţie (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii
organizatorice).
Transmiterea către Comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscriși la
învăţământul profesional, pe fiecare calificare.

B. Preselecţia candidaţilor

22-23 iunie 2015 Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia.

24 iunie 2015

Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie.

Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile,
afișarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de
admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaţilor admiși în învăţământul profesional.

24-25 iunie 2015 Ridicarea, de către candidaţii respinși la preselecţie, a fișelor de înscriere la învăţământul profesional de stat
cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie.

24-25 iunie 2015
Înscrierea candidaţilor respinși la proba de preselecţie, pentru alte calificări sau la o altă unitate de
învăţământ care școlarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de
preselecţie.

26 iunie 2015

Actualizarea și afișarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de
stat cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor înscriși la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani,
după înscrierea la alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecţie a candidaţilor
respinși la proba de preselecţie.

Afișarea informaţiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii
organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional
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unde numărul de candidaţi înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite.

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

30 iunie 2015 Desfășurarea probei suplimentare de admitere.

1 iulie 2015
Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere, la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat
proba.
Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere.

2 iulie 2015 Afișarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de admitere, la școlile care au organizat
proba.

D. Admiterea candidaţilor și afișarea rezultatelor

2 iulie 2015

Transmiterea, de către comisiile de admitere judeţene / a municipiului București pentru învăţământul
profesional de stat cu durata de 3 ani, către unităţile de învăţământ care au organizat înscrierea în
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a bazei de date judeţene cuprinzând media de absolvire a
învăţământului obligatoriu, precum și notele și media generală obţinute la probele de la evaluarea naţională
de la sfârșitul clasei a VIII-a.

2-3 iulie 2015

Calcularea de către Comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere, conform
precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional.
Transmiterea, la Comisia de admitere judeţeană / a municipiului București, a listei candidaţilor declaraţi
admiși și a celor respinși la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate
unităţile de învăţământ, indiferent daca au desfășurat proba de preselecţie / admitere. Listele transmise vor fi
realizate pe baza unei machete stabilite de comisia judeţeană de admitere în învăţământul profesional de stat
cu durata de 3 ani și va cuprinde informaţii referitoare la: numele, iniţiala tatălui și prenumele candidatului,
unitatea de învăţământ și judeţul de provenienţă, rezultatul la proba de preselecţie (după caz), media de
absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea naţională, nota la proba suplimentară de admitere (după caz),
media de admitere.

3 iulie 2015

Validarea, de către Comisia de admitere judeţeană / a municipiului București pentru învăţământul
profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor declaraţi admiși în învăţământul profesional
de stat cu durata de 3 ani.
Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admiși la învăţământul
profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul
profesional.
Afișarea, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor declaraţi admiși, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional și a celor respinși la admiterea în
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
Afișarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii
admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidaţii respinși.

3 – 7 iulie 2015

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi şi de către
candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata
de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat.
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de
admitere în învăţământul profesional pe baza fişei de înscriere utilizată în etapa I.
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere
în liceu.
Candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata
de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat pot să se înscrie la etapa I de
admitere în liceu.
Absolvenţilor respinşi în etapa I de admitere la învăţământul profesional şi absolvenţilor declaraţi admişi
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care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să
se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de către unităţile de
învăţământ gimnazial la care aceştia au absolvit clasa a VIII-a, fişa de înscriere la etapa I de admitere în
liceu numai pe baza predării fişei de înscriere la învăţământul profesional.

6-8 iulie 2015

Rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti.
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, Comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti nu va
repartiza candidaţi la calificări pentru care s-a organizat probă de preselecţie, decât cu acordul unităţilor
şcolare respective.

6-10 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile școlare la care candidaţii au fost declaraţi admiși.

13 iulie 2015

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi și a listei cu
locurile rămase libere în învăţământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de
admitere.
Transmiterea de către Comisia de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani din
unitatea de învăţământ, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere judeţeană / a municipiului
București a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi și a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul
profesional de stat cu durata de 3 ani.

14 iulie 2015 Transmiterea de către Comisia de admitere judeţeană / a municipiului București, la toate unităţile de
învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

15 iulie 2015 Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate după etapa I de admitere în
învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.

Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru candidaţii din seria curentă, precum
şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii

20 – 21 august 2015

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învăţământ profesional cu
durata de 3 ani, pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere şi care solicită să participe la
admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a.
La solicitarea candidaţilor care au susţinut și promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa
fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere.

20 – 21 august 2015 Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional pe baza fișelor de înscriere în învăţământul
profesional de stat cu durata de 3 ani.

21 august 2015

Afișarea listei candidaţilor înscriși la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a graficului de
desfășurare a probei de preselecţie și/ sau a probei suplimentare de admitere, după caz.

La unităţile de învăţământ care organizează preselecţie se vor afișa precizări detaliate privind organizarea
probei de preselecţie (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii
organizatorice).
Transmiterea către Comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscriși la
învăţământul profesional, pe fiecare calificare.

B Preselecţia candidaţilor

24 august 2015 Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia.

25 august 2015
Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ care a organizat sesiunea de
preselecţie.
Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile,
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afișarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de
admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaţilor admiși în învăţământul profesional.

25 – 26 august 2015

Ridicarea, de către candidaţii respinși la preselecţie, a fișelor de înscriere la învăţământul profesional de
stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie.
Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecţie, pentru alte calificări sau la o altă unitate de învăţământ
care școlarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecţie.

27 august 2015

Actualizarea și afișarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de
stat cu durata de 3 ani, a listelor candidaţilor înscriși la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani,
după înscrierea la alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecţie a candidaţilor
respinși la proba de preselecţie.

Afișarea informaţiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii
organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional
unde numărul de candidaţi înscriși 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)

28 august 2015 Desfășurarea probei suplimentare de admitere.

31 august 2015
Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere, la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat
proba.
Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere.

1 septembrie 2015 Afișarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de admitere, la școlile care au organizat
proba.

D. Admiterea candidaţilor și afișarea rezultatelor

1 septembrie 2015

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere, conform
precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional.
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană / a municipiului București pentru învăţământul profesional
de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor declaraţi admiși și a celor respinși la admiterea în
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent daca au
desfășurat proba de preselecţie/admitere precum şi situaţia locurilor libere pentru repartizarea în etapa a III-a
de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia judeţeană de
admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani și va cuprinde informaţii referitoare la:
numele, inţiala tatălui și prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, școala și judeţul de
provenienţă, rezultatul la proba de preselecţie (după caz), elementele de calcul a mediei de admitere (media
de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea naţională și, după caz, nota la proba suplimentară de
admitere) a candidaţilor declaraţi admiși.

2 septembrie 2015

Validarea, de către Comisia de admitere judeţeană / a municipiului București pentru învăţământ profesional
cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor declaraţi admiși în învăţământul profesional de stat cu durata de 3
ani.
Afișarea, la sediul unităţilor de învăţământ profesional, a listei candidaţilor declaraţi admiși în
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a
celor respinși la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Afișarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii
admiși şi de informaţii privind repartizarea candidaţilor respinşi în a treia etapă. Candidaţii declaraţi admiși
depun, la unităţile școlare la care au fost declaraţi admiși, dosarele de înscriere.

Etapa a III-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru candidaţii din seria curentă, precum
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şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

3 - 4 septembrie
2015

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi
în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat
situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.
Notă: Unităţile școlare care au organizat preselecţie și mai au locuri libere în urma preselecţei, de comun
acord cu partenerii de practică, pot decide și comunică în scris comisiei de admitere judeţeană / a
municipiului București, până la data de 2 septembrie 2015, dacă, și în ce condiţii, sunt de acord cu
repartizarea de către Comisia judeţeană a unor candidaţi pe locurile libere.

7 septembrie 2015 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

7-8 septembrie 2015 Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile școlare la care au fost repartizaţi.

8 septembrie 2015

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi în învăţământul
profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere şi repartizarea din etapa a III-a.
Transmiterea de către Comisia de admitere din unitatea de învăţământ, în format electronic și în scris, către
Comisia de admitere judeţeană / a municipiului București, a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi.
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