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Învăţământ profesional cu durata de 3 ani pentru absolvenţi de clasa a VIII-a 

 

Unitatea şcolară Domeniu Nr. clase Nr. Elevi Calificare nivel 3 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

“Albatros” Constanţa - pentru copii cu 

nevoi speciale 
Turism şi alimentaţie 1 12 bucătar 

Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Turism şi alimentaţie 1 28 bucătar 

Colegiul Tehnic de Marină “Al.I.Cuza” 

Constanţa 
Mecanică 1 28 tubulator naval 

Colegiul Tehnic “Pontica” Constanţa Turism şi alimentaţie 1 28 
ospătar(chelner)vânzător în 

unităţi de alimentaţie 

Colegiul Tehnic “Tomis” Constanţa 
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 
1 28 

instalator instalaţii tehnico-

sanitare şi gaze 

Colegiul Tehnic “Tomis” Constanţa Mecanică 1 28 sudor 

Liceul Tehnologic "C.A.Rosetti" 

Constanţa 
Turism şi alimentaţie 1 28 lucrător hotelier 

Liceul Tehnologic "C.A.Rosetti" 

Constanţa 
Mecanică 1 28 sudor 

Liceul Tehnologic “Gheorghe Duca” 

Constanţa 
Electromecanică 1 28 

electromecanic material 

rulant 

Liceul Tehnologic “Gheorghe Miron 

Costin” Constanţa 
Industrie alimentară 1 28 

brutar-patiser-preparator 

produse făinoase 

Liceul Tehnologic “Gheorghe Miron 

Costin” Constanţa 
Turism şi alimentaţie 1 28 bucătar 

Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" 

Constanţa 
Mecanică 

2 56 mecanic auto 

1 28 tinichigiu vopsitor auto 

Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” 

Constanţa 
Turism şi alimentaţie 1 28 

ospătar(chelner)vânzător în 

unităţi de alimentaţie 

Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul 

Cuvios Dionisie Exiguul“ Constanţa 
Teologic 1 28 dascăl (catehet) 

Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi 

Telecomunicaţii Constanţa 
Electric 1 28 

electrician întreținere și 

reparare aparatură 

electrocasnică 

Liceul Teoretic Băneasa Agricultură 1 28 lucrător în agroturism 

Colegiul "Dobrogea" Castelu Turism şi alimentaţie 1 28 
ospătar(chelner)vânzător în 

unităţi de alimentaţie 

Liceul Tehnologic “Axiopolis“ 

Cernavodă 
Mecanică 1 28 sudor 

Liceul Tehnologic Ciobanu 
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 
1 28 

zugrav, ipsosar, vopsitor, 

tapetar 

Liceul Tehnologic Cogealac Industrie alimentară 1 28 
brutar-patiser-preparator 

produse făinoase 

Liceul Tehnologic Crucea Agricultură 1 28 agricultor culturi de câmp 

Liceul Tehnologic “Nicolae Istrăţoiu“ 

Deleni 
Agricultură 1 28 agricultor culturi de câmp 

Liceul Tehnologic « Radu Priscu » 

Dobromir 

Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 
1 28 

zugrav, ipsosar, vopsitor, 

tapetar 

Liceul Tehnologic Independenţa Industrie alimentară 1 28 preparator produse din lapte 

Colegiul Economic Mangalia Turism şi alimentaţie 1 28 bucătar 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” 

Mangalia 
Mecanică 

1 28 lăcătuş construcţii navale 

1 28 mecanic auto 

1 28 sudor 
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Unitatea şcolară Domeniu Nr. clase Nr. Elevi Calificare nivel 3 

Colegiul Tehnic “Nicolae Titulescu” 

Medgidia 

Electric 1 28 
electrician exploatare joasă 

tensiune 

Mecanică 1 28 sudor 

Industrie textilă și pielărie 1 28 confecţioner produse textile 

Liceul Tehnologic “Dragomir 

Hurmuzescu” Medgidia 
Mecanică 1 28 mecanic auto 

Liceul Tehnologic “I.C.Brătianu” 

Nicolae Bălcescu 

Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 
1 28 zidar-pietrar-tencuitor 

TOTAL 35 964   

 

 

Stagii de pregătire practică conform OMECTS nr.5.730/2010 pentru obţinerea certificării unei 

calificări profesionale de nivel 3 

 

Unitatea şcolară Domeniu Nr. clase Nr. elevi Calificare nivel 3 

Liceul Tehnologic “Nicolae 

Istrăţoiu“ Deleni 
Industrie alimentară 1 28 preparator în produse din lapte 

Colegiul Tehnic “Nicolae 

Titulescu“ Constanţa 
Mecanică 1 28 sudor 

TOTAL 2 56   
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ŞCOALĂ POSTLICEALĂ – ANUL I 

Unitatea şcolară Domeniu 
Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Calificarea 

profesională 
Observaţii 

Colegiul Tehnic de Marină 

“Al.I.Cuza” Constanţa 
transporturi 1 28 operator portuar BUGET 

Colegiul Tehnic Energetic 

Constanţa 
energetică 1 28 

tehnician 

electroenergetician 
BUGET 

Colegiul Tehnic "Pontica" 

Constanţa 

comerţ 1 28 asistent manager BUGET 

industrie alimentară 1 28 
tehnician controlul calităţii 

produselor agroalimentare 
BUGET 

Colegiul Tehnic “Tomis” 

Constanţa 

construcţii 

1 28 
technician devize și 

măsuratori în construcţii 
BUGET 

1 28 technician edilitar BUGET 

mecanică 1 28 tehnician optometrist BUGET 

servicii 1 28 
tehnician în activităţi de 

secretariat 
BUGET 

electronică automatizări 1 28 
tehnician aparate 

electromedicale 
BUGET 

Colegiul Tehnic “Vasile 

Pârvan” Constanţa 
protecţia mediului 1 28 tehnician chimist BUGET 

Liceul Teoretic "George Emil 

Palade" Constanţa 

sănătate şi asistenţă pedagogică 2 56 asistent medical generalist BUGET 

sănătate şi asistenţă pedagogică 1 28 asistent medical generalist TAXĂ 

Liceul Tehnologic “Dimitrie 

Leonida” Constanţa 
transporturi 

1 28 tehnician diagnostic auto BUGET 

1 28 
tehnician transporturi auto 

interne şi internaţionale 
BUGET 

Liceul Tehnologic “Gheorghe 

Duca” Constanţa 
informatică 1 28 

tehnician echipamente 

periferice şi birotică 
BUGET 

Liceul Tehnologic “Gheorghe 

Miron Costin” Constanţa 
industrie alimentară 1 28 

tehnician controlul calităţii 

produselor agroalimentare 
BUGET 

Liceul Tehnologic “Ioan 

N.Roman” Constanţa 

estetica şi igiena corpului omenesc 1 28 stilist BUGET 

transporturi 1 28 tehnician diagnostic auto BUGET 

Liceul Tehnologic de 

Electrotehnică şi 

Telecomunicaţii Constanţa 

electronică automatizări 1 28 
tehnician electronist 

telecomunicaţii 
BUGET 

Liceul Tehnologic "Dragomir 

Hurmuzescu" Medgidia 

electronică automatizări 1 28 

tehnician electronist - 

echipamente de 

automatizare 

BUGET 

sănătate şi asistenţă pedagogică 2 56 asistent medical generalist BUGET 

Colegiul Tehnic "Nicolae 

Titulescu" Medgidia 
comerț 1 28 agent comercial BUGET 

Colegiul "Dobrogea" Castelu turism şi alimentaţie 1 28 
asistent manager unităţi 

hoteliere 
BUGET 

Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă "Albatros" 

Constanţa 

turism şi alimentaţie 1 28 tehnician nutriţionist BUGET 

estetica şi igiena corpului omenesc 

1 12 tehnician maseur 

Pentru elevi cu 

nevoi 

speciale/BUGET 

1 12 cosmetician 

Pentru elevi cu 

nevoi 

speciale/BUGET 

TOTAL  28 752     
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ŞCOALĂ DE MAIŞTRI – ANUL I 

Unitatea şcolară Domeniu 
Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 
Calificarea profesională Observaţii 

Colegiul Tehnic "Tomis" Constanţa 

construcţii - seral 
1 28 

maistru construcţii civile, 

industriale şi agricole 
BUGET 

1 28 maistru instalator în construcţii BUGET 

mecanic - seral 1 28 maistru mecanic BUGET 

electric - seral 1 28 maistru maşini şi aparate electrice BUGET 

Colegiul Tehnic Energetic Constanţa energetic - seral 1 28 

maistru electrician protecţii prin 

relee şi automatizări în centrale 

electrice 

BUGET 

Liceul Tehnologic "C.A.Rosetti"  

Constanţa 
mecanic - seral 1 28 maistru construcţii navale BUGET 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” 

Constanţa 
transporturi - seral 1 28 maistru electromecanic auto BUGET 

Liceul Tehnologic “Gheorghe Duca” 

Constanţa 
mecanic - seral 1 28 maistru mecanic BUGET 

Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" 

Mangalia 
mecanic - seral 1 28 maistru construcţii navale BUGET 

TOTAL 9 252 
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Calendarul admiteriiîn învăţământul liceal de stat - 2016 

 

CALENDARUL ADMITERII 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2016-2017 

DATA 

LIMITĂ/PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

31 ianuarie 2016 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului 

Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii 

1 martie 2016 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 

28 aprilie2016 Afişareaofertei 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 

9 mai 2016 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 

17 mai 2016 Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în 
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versiune electronică şi tipărită 

11 - 31 mai2016 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea 

procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare 

22 iunie 2016 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 

24 iunie 2016 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 

7 iulie2016 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către 

comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere 

şi a ierarhiei judeţene 

8 iulie 2016 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. 

11 iulie 2016 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care 

solicită să participe la admitere în alt judeţ 

Probele de aptitudini 

19-20 mai 2016 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 

absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini 

23-24 mai 2016 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

25-28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini 

30 mai 2016 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini  

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo 

unde metodologia permite acest lucru 

31 mai 2016 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la 
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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 

24 iunie 2016 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 unitățile de învățământ 

liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la 

probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor 

corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi 

7 iulie 2016 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   

8 iulie 2016 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 

11 iulie 2016 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 

19-20 mai 2016 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 

absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare 

a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

23-24 mai 2016 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

25-28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă 

30 mai 2016 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde 
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metodologia permite acest lucru 

31 mai 2016 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 

1-2 iunie 2016 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la 

care candidaţii au susţinut probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

7 iunie 2016 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  

8 iunie 2016 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 

13 mai 2016 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

24 iunie 2016 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a 

candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

11 - 13 iulie 2016 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

14 - 16 iulie 2016 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 şcolar2016-2017 

8 – 12 iulie 2016 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 

8 - 12 iulie 2016 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  

fişele de înscriere 
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9 – 13 iulie 2016 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de 

calculator, corectarea greşelilor în baza de date 

computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 

14 iulie 2016 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 

15 iulie 2016 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere 

judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de 

Admitere 

16 - 17 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 

18 iulie 2016 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 

19 iulie 2016 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat 

a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani 

până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017 

20 iulie 2016 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 

20 iulie 2016 Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal  a 

listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate 

21 iulie - 29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care 

candidaţii au fost repartizaţi  

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 

şcolar2016 - 2017 

20 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe 

de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă 

21 - 22 iulie 2016 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă 

maternă 
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23 iulie 2016 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele 

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii 

20 - 25 iulie 2016 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  

25 iulie 2016 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 

20 - 26 iulie 2016 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor 

listate şi corectarea eventualelor erori 

27 iulie 2016 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere 

judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional 

de Admitere 

28 iulie 2016 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua 

etapă a admiterii 

28 iulie 2016 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 

28 -29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost 

repartizaţi candidaţii din etapa a doua 

29 iulie 2016 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 

1 – 4 august 2016 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. 
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Anexa nr. 1 la ordinul MECS nr.5.082 /31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea 
admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 
__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

Calendarul admiteriiîn învăţământul liceal de stat - 2016 

   

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 dataînceperii cursurilor anului şcolar 

2016 - 2017
1 august 2016 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de 

aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă ori maternă 

29 august 2016 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe 

de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă 

30 - 31 august 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a 

cunoştinţelor  de limbă modernă sau maternă 

1 – 2 septembrie 2016 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 

5 septembrie 2016 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a 

rezultatelor repartizării 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu 

frecvenţă redusă  

28 aprilie 2016 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii 

din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017 

15 iulie 2016 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 2016 - 2017 

26 - 27 iulie 2016 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 2016 

- 2017 

27 - 29 iulie 2016 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au 

împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2016 – 2017 pe locurile de la învăţământul 

seral şi cu frecvenţă redusă 
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Anexa nr. 2 la ordinul MECS nr.5.082 /31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 

___________________________________________________________________________ 

Admiterea în învățământul liceal de stat - 2016 

Calculul mediei de admitere  

utilizate pentru admiterea în învățământul liceal 

pentru anul școlar 2016-2017 

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

absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media 

generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere 

de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 

25% în calculul mediei de admitere. 

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

4

3ENABS
MA




unde: 

MA = media de admitere; 

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

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

a VIII-a 
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Unitatea = Unitatea la care a susţinut proba 

L. S. 

D i r e c t o r 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE                      Nr. înreg.______  /______- 2016        
ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR  2016-2017                                                                                          

pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L    L      A   A   A  A 
    

 Numele :                                                          Iniţială tată:   Prenumele: 

 

                                                                                                                                                                     
 

Cod judeţ:                Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

 

Proba de limbă maternă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba:_____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea:________________________________________ 

Proba de limbă modernă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba: _____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 

Limba:_______________ Nota:             ,                                         Limba: _____________Nota:            ,   

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 
 

Proba de aptitudini: 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

 

                    

             

 

L. S. 

D i r e c t o r 
L. S. 

D i r e c t o r 

        

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

  

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 
L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

          

 

 

         

 

 

 

  


