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MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE             Nr. înreg.________  /_______- 2016        
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017                                                                                          

admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat 

 
 
Codul numeric personal:                  Data naşterii :            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L    L      A   A   A   A 
    

 Numele :                                                           Iniţială tată:     Prenumele: 

 

    

Cod judeţ +cod şcoală                                                                                                                                                                    
de provenienţă:                                                  Denumire :_____________________________________     

Media evaluare naţională:              ,        

   

Media teze naţionale:
*
                    ,                Media claselor V – VIII :             ,                Media admitere:             ,                    

Notă evaluare naţională limba română /                                

Notă teze naţionale limba română VIII 1:           ,              Notă teze naţionale limba română VIII 2:
* 

           ,    

Notă evaluare naţională matematică /                                

Notă teze naţionale matematică VIII 1:              ,                Notă teze naţionale matematică VIII 2:
*
             ,    

Disciplina la alegere:
*
 _____________________      

Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 1:
 *

              ,               Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 2:
*
            ,             

                                    

                                   Lb:             Nota:            ,                                             
*
 Lb:             Nota:            , 
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limbă modernă:      
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** 
Doresc participarea titularului prezentei fișe la orele de Religie, cultul:  _______________________________ 

O P Ţ I U N I :                      N r .  t o t a l  d e  o p ţ i u n i :   
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     OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a  priorităţii opţiunilor candidatului. 

                          2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare, conform modelului: 

(de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123                           1     2     3  

              
* 

)  se completează doar pentru seriile precedente anului 2010 

            
**

)  opțional, părintele/reprezentantul legal/titularul major bifează căsuța corespunzatoare și completează denumirea cultului religios, numai în      

cazul în care dorește participarea la orele de Religie a titularului fișei 
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PARTEA a II-a  
 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  
PROFESIONAL DE STAT CU DURATA  

DE 3 ANI PENTRU ANUL ŞCOLAR  
2016 - 2017 

 
Anexa 1 la Nota VET nr. 1.368/25.04.2016 
 

Precizări privind completarea fişei de înscriere 
în învăţământul profesional cu durata de 3 ani,  pentru anul şcolar 2016-2017 

 
1. Documente care reglementează înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 

3 ani: 

Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani sunt reglementate prin 
metodologia de admitere, conform OMEN nr. 3.136 din 20 februarie 2014 şi calendarul admiterii în 
învăţământul profesional cu durata de 3 ani, aprobat prin OMECS nr. 5.082 din 31.08.2015. 

 

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

Înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioadele prevăzute 
pentru fiecare etapă din calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

Conform calendarului admiterii, aprobat prin OMECS nr. 5.082 din 31.08.2015, în învăţământul 
profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 3 etape. Etapele I şi a II-a de admitere în 
învăţământul profesional se organizează la nivelul unităţilor de învăţământ. În fiecare din primele două etape 
de admitere în învăţământul profesional se organizează: 
    - înscrierea candidaţilor; 
    - preselecţia candidaţilor, după caz; 
    - proba suplimentară de admitere, după caz; 
    - admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 
 
 În etapa a III-a de admitere, repartizarea candidaţilor pe locurile libere în învăţământul profesional 
se realizează de către Comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti, în conformitate cu precizările 
din Calendarul admiterii în învăţământul profesional, aprobat prin OMECS nr. 5.082 din 31.08.2015. 

 

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

Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a elevilor din clasa a 
VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare, se realizează în etapele I şi a II-a de admitere, 
pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ 
gimnazial. Pentru fiecare din etapele I și a II-a de admitere, unitatea de învățământ gimnazial va elibera o 
singură fișă de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani fiecărui elev/candidat care optează 
pentru înscrierea la învățământul profesional. 

 NOTĂ: Elevilor care solicită eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani li se va încheia situaţia şcolară înaintea eliberării acestei fişe. Nu se eliberează fişe de 
înscriere celor cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. 

 Pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ / clasele cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, dar au susţinut şi trecut 
proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă în perioada prevăzută în calendarul admiterii, unităţile de 
învăţământ gimnazial vor elibera şi anexa fişei de înscriere, completată cu rezultatul la proba / probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă ( “Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de 
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aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă” – acelaşi model de 
anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat pentru admiterea în învăţământul liceal). 

 

 NOTĂ:Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul absolvenţilor din seriile anterioare care solicită 
eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, care în acest scop se 
adresează unităţilor de învăţământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a. 

 

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

Înscrierea candidaţilor în etapele I şi a II-a de admitere în învăţământul profesional cu durata 
de 3 ani se face la unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, 
pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai 
multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere. 

În acest scop, fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată în prealabil 
de unitatea de învăţământ gimnazial conform precizărilor de mai jos (punctul 5), se ridică de către candidat 
(respectiv de către părinte/tutore legal, în cazul candidaţilor minori) de la unitatea de învăţământ gimnazial şi 
se depune la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, unde se va 
completa conform precizărilor de mai jos (punctul 6), în perioada menţionată în calendarul admiterii în 
învăţământul profesional, pentru etapa respectivă a admiterii. 

În etapa a III-a de admitere, absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat la etapele anterioare de 
admitere, au fost respinşi sau nu şi-au depus dosarul de înscriere la şcolile la care au fost admişi, sau care şi-au 
încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare, se vor adresa Comisiei de admitere judeţene / a 
municipiul Bucureşti pentru a fi repatizaţi pe locurile libere în perioada prevăzută de metodologie. 

 

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

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

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

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

 Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) = media cu două zecimale 
 Şcoala de provenienţă (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă.  

6. Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ care 
organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani: 

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

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

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

- Proba de preselecţie - datele referitoare la proba de preselecţie se vor completa de unitatea de 
învăţământ  doar în situaţiile în care se aplică o procedură de preselecţie, la solicitarea expresă a 
partenerului de practică, în condiţiile prevăzute la art. 8 din Anexa 2 la OMEN nr. 3.136/2014. 
Preselecţia candidaţilor se organizează doar în anumite cazuri, în care, la unitatea şcolară 
respectivă, aceasta este solicitată în mod expres de către agenţii economici sau instituţiile partenere 
pentru practica elevilor, care se implică prin susţinere financiară în formarea profesională a elevilor 
prin angajament menţionat în contractul-cadru, încheiat cu unitatea de învăţământ.  
- Proba suplimentară de admitere - datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă  
doar la situaţiile în care este necesară susţinerea probei suplimentare de admitere, ca urmare a unui 
număr de candidaţi mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea respectivă de învăţământ, în 
conformitate cu art. 9 alin. (5) din Anexa 2 la OMEN nr. 3.136/2014.  
- Nota la proba de limbă maternă – datele referitoare la nota la limba maternă se referă doar la 
situaţia în care candidatul respectiv optează pentru o calificare din oferta şcolii cu predare  într-
o limbă a unei minorităţi naţionale. Candidaţii sunt informaţi că, pentru clasele la care predarea se 
face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă 
au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, sau dacă au susţinut şi promovat proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, organizată conform metodologiei de admitere în 
învăţământul liceal de stat şi au fost admişi. 
- Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa 2 la OMEN nr. 3.136 din 
20 februarie 2014), Art 12 (1) lit. a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul 
locurilor oferite de unitatea de învăţământ, respectiv Art 12 (1) lit. b) în cazul în care numărul de 
candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. 
- Rezultat admitere – se marchează caseta corespunzătoare pentru Admis sau Respins 
- Menţiune - se completează dacă un elev admis la învăţământul profesional cu durata de 3 ani a 
renunţat la locul ocupat şi se semnează de candidat, părinte şi conducerea şcolii. 

 

7. Înscrierea candidaţilor admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada 
menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru fiecare etapă de 
admitere, candidaţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere cuprinzând 
actele de studii în original, prevăzute la art 14. (2) în Metodologia de organizare şi desfăşurare a dmiterii 
în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa 2 la OMEN nr. 3.136 din 20 februarie 
2014). 

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

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

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

 

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

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

Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi candidaţii 
admişi dar care doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, se pot înscrie 
la admiterea în învăţământul liceal, în condiţiile mai jos menţionate. 

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

Pentru a primi de la unităţile de învăţământ gimnazial fişa de înscriere în învăţământul liceal, în 
perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii respinşi, 
sau care s-au retras în urma admiterii în învăţământul profesional, depun la unităţile gimnaziale de la care 
provin fişa de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, din care rezultă că au fost respinşi sau 
au renunţat la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 
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PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA a IX-a,  

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI DE STAT, CU FRECVENȚĂ – ZI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
 

COD PLAN 

ŞCOLARIZARE 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
FILIERA DOMENIU 

CALIFICARE NIVEL 3 

( Conform C.N.C.) 

FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

NR. 

LOCURI 

601 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

“Albatros” Constanţa - pentru copii cu nevoi 

speciale 

Profesional Tehnologică 
Turism şi 

alimentaţie 
bucătar Zi 12 

601 Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Profesional Tehnologică 
Turism şi 

alimentaţie 
bucătar Zi 28 

599 Colegiul Tehnic “Pontica” Constanţa Profesional Tehnologică 
Turism şi 

alimentaţie 

ospătar(chelner)vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
Zi 28 

503 
Colegiul Tehnic de Marină “Al.I.Cuza” 

Constanţa 
Profesional Tehnologică Mecanică tubulator naval Zi 28 

511 Colegiul Tehnic “Tomis” Constanţa Profesional Tehnologică Mecanică sudor Zi 28 

580 Colegiul Tehnic “Tomis” Constanţa Profesional Tehnologică 
Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

instalator instalaţii tehnico-

sanitare şi gaze 
Zi 28 

598 Liceul Tehnologic "C.A.Rosetti" Constanţa Profesional Tehnologică 
Turism şi 

alimentaţie 
lucrător hotelier Zi 28 

511 Liceul Tehnologic "C.A.Rosetti" Constanţa Profesional Tehnologică Mecanică sudor Zi 28 

527 
Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" 

Constanţa 
Profesional Tehnologică Mecanică mecanic auto Zi 56 

506 
Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" 

Constanţa 
Profesional Tehnologică Mecanică tinichigiu vopsitor auto Zi 28 

603 
Liceul Tehnologic "Gheorghe Miron Costin" 

Constanţa 
Profesional Tehnologică Industrie alimentară 

brutar-patiser-preparator 

produse făinoase 
Zi 28 

601 
Liceul Tehnologic "Gheorghe Miron Costin" 

Constanţa 
Profesional Tehnologică 

Turism şi 

alimentaţie 
bucătar Zi 28 

572 
Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi 

Telecomunicaţii Constanţa 
Profesional Tehnologică Electric 

electrician de întreţinere şi 

reparaţii aparatură 

electrocasnică 

Zi 28 

599 
Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” 

Constanţa 
Profesional Tehnologică 

Turism şi 

alimentaţie 

ospătar(chelner)vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
Zi 28 

545 
Liceul Tehnologic “Gheorghe Duca” 

Constanţa 
Profesional Tehnologică Electromecanică 

electromecanic material 

rulant 
Zi 28 

632 
Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Cuvios 

Dionisie Exiguul” Constanţa 
Profesional Vocaţională Teologic dascăl (catehet) Zi 28 
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COD PLAN 

ŞCOLARIZARE 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
FILIERA DOMENIU 

CALIFICARE NIVEL 3 

( Conform C.N.C.) 

FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

NR. 

LOCURI 

588 Liceul Teoretic Băneasa Profesional Tehnologică Agricultură lucrător în agroturism Zi 28 

599 Colegiul "Dobrogea" Castelu Profesional Tehnologică 
Turism şi 

alimentaţie 

ospătar(chelner)vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
Zi 28 

511 Liceul Tehnologic "Axiopolis" Cernavodă Profesional Tehnologică Mecanică sudor Zi 28 

578 Liceul Tehnologic Ciobanu Profesional Tehnologică 
Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

zugrav, ipsosar, vopsitor, 

tapetar 
Zi 28 

603 Liceul Tehnologic Cogealac Profesional Tehnologică Industrie alimentară 
brutar-patiser-preparator 

produse făinoase 
Zi 28 

587 Liceul Tehnologic Crucea Profesional Tehnologică Agricultură agricultor culturi de câmp Zi 28 

587 Liceul Tehnologic "Nicolae Istrăţoiu" Deleni Profesional Tehnologică Agricultură agricultor culturi de câmp Zi 28 

578 Liceul Tehnologic "Radu Priscu" Dobromir Profesional Tehnologică 
Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

zugrav, ipsosar, vopsitor, 

tapetar 
Zi 28 

606 Liceul Tehnologic Independenţa Profesional Tehnologică Industrie alimentară preparator produse din lapte Zi 28 

601 Colegiul Economic Mangalia Profesional Tehnologică 
Turism şi 

alimentaţie 
bucătar Zi 28 

502 Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia Profesional Tehnologică Mecanică lăcătuş construcţii navale Zi 28 

527 Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia Profesional Tehnologică Mecanică mecanic auto Zi 28 

511 Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia Profesional Tehnologică Mecanică sudor Zi 28 

567 
Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu" 

Medgidia 
Profesional Tehnologică Electric 

electrician exploatare joasă 

tensiune 
Zi 28 

511 
Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu" 

Medgidia 
Profesional Tehnologică Mecanică sudor Zi 28 

620 
Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu" 

Medgidia 
Profesional Tehnologică 

Industrie textilă şi 

pielărie 
confecţioner produse textile Zi 28 

527 
Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" 

Medgidia 
Profesional Tehnologică Mecanică mecanic auto Zi 28 

575 
Liceul Tehnologic "I.C.Brătianu" Nicolae 

Bălcescu 
Profesional Tehnologică 

Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 
zidar-pietrar-tencuitor Zi 28 

 

NOTĂ : 
1. Limba de predare în toate unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa este "Limba Română" 
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CALENDARUL ADMITERII 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI 

pentru anul școlar 2016-2017 

DATA LIMITĂ 

/ PERIOADA 
EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

12 februarie 2016 

Unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional de stat cu 

durata de 3 ani stabilesc, împreună cu operatorii economici / instituțiile publice 

partenere, dacă vor organiza probă de preselecție a candidaților. 

19 februarie 2016 

Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământ 

profesional de stat cu durata de 3 ani, împreună cu operatorii economici / 

instituțiile publice partenere, a Procedurii de preselecție și a Procedurii de 

admitere. 
Unitățile de învățământ transmit spre avizare Procedura de preselecție și 

Procedura de admitere la Inspectoratul Şcolar Județean / al Municipiului 

București (ISJ/ISMB). 

26 februarie 2016 

ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ 

profesional de stat cu durata de 3 ani avizul pentru Procedura de preselecție şi 

Procedura de admitere. 

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care organizează învățământ 

profesional de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselecție (după caz) și a 

Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul de locuri 

disponibile pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și 

perioadele de înscriere pentru anul școlar 2016-2017. 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 2016 

Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere în Învățământul 

Profesional a modelului fișei de înscriere în învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani 

4 martie 2016 

Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, spre aprobare, la ISJ/ISMB, 

a propunerii privind componența Comisiei de admitere din unitatea de 

învățământ care organizează învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani, 

avizată de Consiliul de administrație al unității de învățământ 

11 martie 2016 

Transmiterea de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care școlarizează 

elevi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a aprobării Comisiei 

de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ 

profesional de stat cu durata de 3 ani 

 28 aprilie 2016 

Afișarea ofertei de școlarizare aprobată, concretizată în domenii și calificări 

profesionale, pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, la 

sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu 

ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani  

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la 

nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a 

Tipărirea informațiilor despre admiterea în învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani, în broșura admiterii în învățământul liceal și profesional de stat 

pentru anul școlar 2016-2017, într-o secțiune distinctă 

9 mai 2016 
Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând 

informațiile legate de admiterea în învățământul liceal și în învățământul 
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profesional de stat cu durata de 3 ani 

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de 

completare a opţiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora 

17 mai 2016 

Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a broșurilor de 

admitere ale fiecărui județ / municipiul Bucureşti, în versiune electronică și 

tipărită 

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

22 februarie – 4 martie 

2016 

Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial de 

posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani  

Se vor prezenta următoarele: 

- modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu 

durata de 3 ani; 

- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani. 

Se va face cunoscută şi posibilitatea continuării studiilor după învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani. 

18 - 22 aprilie 2016 

La nivelul fiecărei unități de învățământ care își propune să școlarizeze elevi în 

învățământul profesional în anul școlar 2016-2017 se desfășoară acțiunea 

„Săptămâna meseriilor” în cadrul căreia se vor organiza următoarele acțiuni: 

1. promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a modului

de organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani 

în special, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la 

învățământul profesional cu durata de 3 ani și beneficiile acestei forme de 

pregătire profesională; 

2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la

oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani. 

11- 31 mai 2016 

Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu 

părinții și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de preselecție 

și/ sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani 

7 martie - 27 mai 2016 

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2015-2016, școlarizează 

elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități 

de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe 

conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și de 

continuare a pregătirii prin învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor 

școlari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE) / 

Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

(CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional 

de stat cu durata de 3 ani. 

 4-13 mai 2016 

ISJ / ISMB organizează târgul ofertelor educaționale.  Pentru prezentarea 

ofertei în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care școlarizează 

elevi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani  vor implica și 

operatori economici. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune 

dedicată ofertei la nivel regional. 
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Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

- pentru situaţiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile 

minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne 

- pentru candidații  interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile 

minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă  

(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal şi profesional) 

19 - 20 mai 2016 

Eliberarea de către unităţile de învățământ gimnazial a anexelor fişelor de 

înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la probe de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

NOTĂ: Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca cel aprobat 

ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal („Anexa 

la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele 

de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă”).  

23 - 24 mai 2016 

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă 

NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unitățile școlare stabilite de către comisia de 

admitere județeană/a municipiului București ca centre 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. 

NOTĂ: Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se 

organizează la centrele stabilite de Comisia de admitere județeană / a 

municipiului București. 

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 metodologia permite acest lucru. 

NOTĂ: Afișarea rezultatelor și depunerea contestaţiilor se realizează la 

unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

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. 

NOTĂ: Afișarea rezultatelor finale, după contestaţii, se realizează la unitatea 

școlară la care candidații respectivi au susținut proba 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 
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Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru 

învăţământul special  

(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal şi profesional) 

13 mai 2016 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații 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 candidații romi la clasele/unitățile 

de învățământ profesional la care se organizează preselecție. 

24 iunie 2016 

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile 

speciale pentru romi. 

NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se 

depun la inspectoratul școlar - comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 

Bucureşti. 

11 - 13 iulie 2016 

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 și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea 

se face în ședință publică. 

14 - 16 iulie 2016 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 

NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional 

special sunt similare cu reglementările pentru învățământul liceal special, 

incluse în Metodologia  de organizare și desfășurare a admiterii în 

învățământul liceal de stat 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea 

și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 

2011-2012. 

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

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii 

13-17 iunie 2016 

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea 

elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani cu numele și codul unităţii 

de învăţământ gimnazial și datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a. 

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru candidații care 

solicită aceasta 

La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de 

învățământ 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. Elevilor care solicită eliberarea fișei 

de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani li se va 

încheia situația școlară înaintea eliberării acestei fișe. Nu se eliberează fișe de 

înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în 

stare de corigenţă sau repetenție. 

În cazul elevilor cărora li s-a încheiat situația școlară în ultima zi de școală, 
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fiind declarați promovați, precum și în alte cazuri justificate, se poate elibera 

fișa de înscriere până cel târziu la 21 iunie 2016 pentru cei care se înscriu 

până la data respectivă la unități de învățământ și calificări la care se 

organizează preselecție. În mod similar, se poate elibera fișa de înscriere până 

cel târziu la data de 24 iunie 2016 pentru cei care se înscriu până la data 

respectivă la unități de învățământ și calificări la care  nu se organizează 

preselecție. 

Aceleași prevederi se aplică și în cazul absolvenților din seriile anterioare care 

solicită eliberarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani, care în acest scop se adresează unităților de învățământ 

gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a. 

La unități de învățământ 

la care se organizează 

preselecție: 13-17 iunie 

și 21 iunie 2016 (în 21 

iunie până la ora 15,00) 

La unități de învățământ 

la care nu se organizează 

preselecție: 13-17 iunie 

şi  21-24 iunie 2016 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează elevi în  

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fișei de înscriere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în 

stare de corigenţă sau repetenție. 

21 iunie 2016 

La unitățile de învățământ care organizează preselecție se afișează lista 

candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și 

precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de 

desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii 

organizatorice). 

B. Preselecția candidaților 

22 - 24 iunie 2016 

Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis 

derularea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de 

învățământ care organizează preselecție 

24 iunie 2016 

Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care 

a organizat sesiunea de preselecție 

Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât 

numărul locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi 

însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma 

căreia se va definitiva lista candidaților admiși în învățământul profesional. 

24 și 27 - 30 iunie 2016 

Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de 

învățământ care a organizat sesiunea de preselecție 

În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, 

pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba 

respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă, dacă 

au îndeplinit condițiile de trecere, însă au fost respinși din cauza poziției lor în 

ierarhia rezultatelor. Această prevedere nu se aplică în cazul în care contravine 

procedurii de preselecție adoptate la unitatea de învățământ respectivă. 

24 și 27 - 30 iunie 2016 

Înscrierea candidaților respinși la proba de preselecție pentru alte calificări sau 

la o altă unitate de învățământ care școlarizează învățământ profesional cu 

durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecție 

1 iulie 2016 
Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaților înscriși 

la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte 
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calificări sau la unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecție a 

candidaților respinși la proba de preselecție. 

Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de 

identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei 

suplimentare de admitere la unitățile de învățământ profesional unde numărul 

de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite 

Transmiterea către Comisia județeană de admitere a situației cu numărul de 

candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare 

C. Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidați este mai mare 

decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ) 

5 iulie 2016 Desfășurarea probei suplimentare de admitere 

         6 iulie 2016 

Afișarea rezultatelor  la proba suplimentară de admitere la sediul  unităților de 

învățământ care au organizat proba 

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere 

7 iulie 2016 
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 

contestaţiilor la școlile care au organizat proba 

D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

7 iulie 2016 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene / a municipiului București 

pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani către unitățile de 

învățământ care au organizat înscrierea în învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani a bazei de date județene cuprinzând media de absolvire a 

claselor V-VIII, precum și notele și media generală obținute la probele de la 

evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a 

8 iulie 2016 

Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor 

finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere 

în învățământul profesional 

Transmiterea la comisia de admitere județeană / a municipiului București a 

listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate unitățile de 

învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție / admitere 

Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia 

județeană de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și 

va cuprinde informații referitoare la:  numele, inițiala tatălui și prenumele 

candidatului, unitatea de învăţământ și județul de proveniență, rezultatul la 

proba de preselecție (după caz), media de absolvire a claselor V-VIII, media la 

evaluarea națională, nota la proba suplimentară de admitere (după caz), media 

de admitere. 

11 iulie 2016 

Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București 

pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidaților 

declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidații 

admiși şi cu cei respinşi la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, 

în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional 

Afișarea, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților 

declarați admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în 

învățământul profesional și a celor respinși la admiterea în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani 

Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de 

înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de 

către candidații respinși. 
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11 - 12 iulie 2016 

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 învățământul profesional. 

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 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. 

11 - 15 iulie 2016 
Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au fost 

declarați admiși 

18 iulie 2016 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților 

înmatriculați și a listei cu locurile rămase libere în învățământul profesional 

după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere 

Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, 

către comisia de admitere județeană / a municipiului București a listelor finale 

cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani 

19 iulie 2016 

Transmiterea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București 

la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru 

etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

20 iulie 2016 

Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere 

pentru etapa a II-a de admitere în  învăţământul profesional de stat din 

judeţ/municipiul Bucureşti 

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere 

pentru etapa a II-a de admitere în  învăţământul profesional de stat cu durata de 

3 ani din judeţ/municipiul Bucureşti. 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii 

16 - 17  august 2016 

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere 

pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani  pentru candidații care nu au 

participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost  

repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, şi care solicită să 

participe la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani în  

etapa a II-a 

La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ 

gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fişei de înscriere 

completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă. 
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NOTĂ:  

Se va elibera o singură fișă de înscriere. 

16-17 august 2016 (în 

17 august până la ora 

15,00) 

Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional pe baza fișelor de 

înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

17 august 2016, 

după ora 16,00 

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata 

de 3 ani și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/ sau a probei 

suplimentare de admitere, după caz 

La unitățile de învățământ care organizează preselecție se vor afișa precizări 

detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, 

ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). 

Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de 

candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare. 

B. Preselecția candidaților 

18 august 2016 

Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis 

derularea acesteia 

19 august 2016 

Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care 

a organizat sesiunea de preselecție 

Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât 

numărul locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi 

însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma 

căreia se va definitiva lista candidaților admiși în învățământul profesional. 

19 și 22 august 2016 

Ridicarea de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de 

învățământ care a organizat sesiunea de preselecție  

22 - 23 august 2016 (în 

23 august până la ora 

15,00 ) 

Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecție pentru alte calificări sau la 

o altă unitate de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional

cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecție 

23 august 2016, 

după ora 16,00 

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listelor candidaților 

înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la 

alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecție a 

candidaților respinși la proba de preselecție 

Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de 

identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei 

suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ profesional unde numărul 

de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea 

de învățământ 

C. Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidați este mai mare 

decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ) 

25 august 2016 Desfășurarea probei suplimentare de admitere 

26 august 2016 

Afișarea rezultatelor  la proba suplimentară de admitere, la sediul  unităților de 

învățământ care au organizat proba 

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. 
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27 august 2016 
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 

contestaţiilor, la școlile care au organizat proba 

D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

27 august  2016 

Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor 

finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere 

în învățământul profesional 

Transmiterea la comisia de admitere județeană / a municipiului București 

pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidaților 

declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au 

desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere, precum şi a situaţiei locurilor 

libere pentru repartizarea în etapa a III-a de admitere. Listele transmise vor fi 

realizate pe baza unei machete stabilite de comisia județeană de admitere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și va cuprinde informații 

referitoare la:  numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, codul numeric 

personal al acestuia, școala și județul de proveniență, rezultatul la proba de 

preselecție (după caz), elementele de calcul a mediei de admitere (media de 

absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea națională și, după caz, nota la 

proba suplimentară de admitere) a candidaților declarați admiși. 

29 august 2016 

Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București 

pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați 

admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților 

declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, și a celor respinși la admiterea 

în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de 

înscriere de către candidații admiși şi de informaţii privind repartizarea 

candidaţilor respinşi în a treia etapă.  

29-30 august 2016 (în 

30 august până la ora 

15,00) 

Candidații declarați admiși depun la unitățile școlare la care au fost declarați 

admiși dosarele de înscriere.  

30 august 2016, 

după ora 16,00 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților 

înmatriculați și a listei cu locurile rămase libere în învățământul profesional 

după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere 

Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, 

către comisia de admitere județeană / a municipiului București a listelor finale 

cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani 

31 august 2016 

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere 

pentru etapa a III-a de admitere în  învăţământul profesional de stat cu durata 

de 3 ani din judeţ/municipiul Bucureşti. 

Etapa a III-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

1 – 2 septembrie 2016 

Repartizarea de către Comisia de admitere județeană / a municipiului București 

a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nici o 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 
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Anexa nr. 3 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 admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017 

  

NOTĂ: Unitățile școlare care au organizat preselecție și mai au locuri libere 

în urma preselecției, de comun acord cu partenerii de practică, pot decide și 

comunică în scris comisiei de admitere județeană / a municipiului București, 

până la data de 2 septembrie 2016, dacă și în ce condiții sunt de acord cu 

repartizarea de către Comisia județeană a unor candidați pe locurile libere. 

5 septembrie 2016 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării 

5 - 6 septembrie 2016 Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la 

care au fost repartizaţi 

7 septembrie 2016 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților 

înmatriculați în învățământul profesional după repartizarea din etapa a III-a și 

depunerea dosarelor de înscriere 

Transmiterea de către Comisia de admitere din unitatea de învățământ, în 

format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană / a 

municipiului București, a listelor finale cu candidații înmatriculați. 
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1) 
Unitatea = Unitatea d e  î n v ă ță m â n t  la care se înscrie candidatul. 

2)
 Datele referitoare la proba de preselecție se vor completa de unitatea de învățământ  doar în situațiile în care se aplică o procedură de preselecție la solicitarea expresă a 

partenerului de practică în condițiile prevăzute la art. 8 din anexa 2 a OMEN nr. 3136/2014. 
3) 

Datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă  doar la situațiile în care este necesară susținerea probei suplimentare de admitere ca urmare a unui număr de 
candidați mai mare decât numărul de locuri, în conformitate cu art. 9 din anexa 2 a OMEN nr. 3136/20.02.2014, valabilă și pentru admiterea în anul școlar 2016-2017, conform 
dispozițiilor OMECS nr. 5082/31.08.2015. 
4)

 Menţiune = Se completează dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte și conducerea şcolii. 
5)

 Opțional, părintele/reprezentantul legal/titularul major bifează căsuța corespunzatoare și completează denumirea cultului religios, numai în cazul în care dorește participarea la orele 
de Religie a titularului fișei 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

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

pentru înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L   L       A   A   A  A 
    

 Numele :                                                           Iniţială tată:  Prenumele: 
 

                                                                                                                                                                     
Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:                 

Media claselor V – VIII:             , 

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

            

Unitatea:
1)  ____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:                               

1.                   2.                       3.                      4.                      5.                       6.                     7.                      8.       

9.                    10.                    11.                    12.                     13.                     14.                    15.                   16. 

              Candidat                                                       Părinte 

Proba de preselecţie:
2)

                                                                     Rezultat:       Admis           Respins 

Proba suplimentară de admitere:
 3)

                                                   Nota:                 , 

                               Lb:              Nota:            ,                                              Lb:               Nota:            , 

Media de admitere:             ,                        Rezultat admitere:       Admis          Respins                  

Menţiune:
 4)

  

  Candidat                                                       Părinte 

 

Unitatea:
 1)

 ____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:                               

1.                   2.                       3.                      4.                      5.                       6.                     7.                      8.       

9.                    10.                    11.                    12.                     13.                     14.                    15.                   16. 

              Candidat                                                       Părinte 

Proba suplimentară de admitere:
 3)

                                                           Nota:             , 

                               Lb:              Nota:            ,                                              Lb:               Nota:            , 

Media de admitere:            ,                          Rezultat admitere:       Admis          Respins                  

  Menţiune:
 4)

 

Candidat                                                       Părinte 

 

5) 
Doresc participarea titularului prezentei fișe la orele de Religie, cultul:  _______________________________ 

 
Candidat                                                       Părinte 

                    

             

 

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 

L. S. 

D i r e c t o r 

  

  

  

    

          

 

 

         

 

 

 

  

    


