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Stimaţi părinţi, 

Dragi elevi, 

Alegerea liceului, a profilului și a specializării reprezintă o decizie foarte 
importantă pentru viitoarea carieră, de aceea Inspectoratul Școlar Judeţean Constanţa 
vine în sprijinul vostru printr-o informare corectă care să vă ajute să luaţi decizia potrivită 
privind liceul unde veţi continua studiile. 

Ghidul admiterii în învăţământul liceal şi profesional pentru anul şcolar 2019-

2020 conţine informaţiile necesare privind etapele înscrierii absolvenţilor de gimnaziu în 
învăţământul liceal, calendarul admiterii, specificul probelor practice și de aptitudini 
pentru liceele vocaţionale, precizări metodologice și oferta educaţională. Realizată pe 
baza Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020, oferta educaţională este 
echilibrată, performantă, cuprinde filierele, profilurile și specializările pentru anul școlar 
2019-2020 pentru a răspunde așteptărilor elevilor și părinţilor, dar și necesităţilor 
societăţii.  

Vă dorim să alegeţi liceul și profilul într-un mod realist, ţinând cont de 
aptitudinile, competenţele și înclinaţiile voastre, astfel încât continuarea cursurilor liceale 
să însemne o reușită școlară, profesională, dar și personală.  

Mult succes! 

Inspector Școlar General, 

Prof. Zoia-Gabriela Bucovală  



Anexa I  la OMENCS nr. 4802/2010 - Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 - extras 

Cap. 1 DISPOZIȚII GENERALE 
Art. 1. Admiterea elevilor în învăţământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta 
metodologie.  
Art. 2. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă 
modalitatea de evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. 
Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională şi 
programele care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului prin ordin separat.  
(2) Media generală obţinută la Evaluarea Naţională 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 şi în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.  
(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este cel puţin egal cu 
numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2011.  
(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2011, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare 
care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se înscriu în învăţământul liceal, la 
cursuri de zi.  
(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 11 
septembrie 2011 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, 
în perioada prevăzută de calendarul admiterii.  
Art. 4. (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.  
(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.  
(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 generală 
menţionată 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 excepţia celor care 
candidează pentru licee/clase pentru care se susţin 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.  
(4) 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 aptitudini. 
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: 

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:  

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: 

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

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

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. 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 limbă modernă.  
(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.  
(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. 6 COMPLETAREA FIŞELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR 
Art. 35. (1) Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial stabilesc, până la data de 5 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) 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.  
(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 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 preferinţelor 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, 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 – 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 30 
iunie - 6 iulie 2011 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 de înscriere. 

1. 1 0 7 

2. 2 7 9 



 (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 (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 iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei 
corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, candidat şi părintele/tutorele acestuia va rămâne 
ataşat fişei iniţiale.  
(5) De asemenea, în cadrul acestor şedinţe 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 listă.  
(6) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial are obligaţia de a verifica prezenţa, pe lista de 
control afişată, a tuturor elevilor arondaţi centrului şi de a semnala comisiei de admitere judeţene/a 
municipiului Bucureşti neregulile sesizate.  

Cap.7 REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR 
Art. 50. (3) 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 limbă 
maternă menţionată la Art.10  
(iii) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă, prevăzută în prezenta metodologie.  
(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.  
Art. 53. (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.  
Art. 54. (1) 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 process verbal, şi sunt făcute publice prin afişare la sediul inspectoratului şcolar.  
(4) În perioada menţionată la alin. (1), după rezolvarea situaţiilor 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.  

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 de 11 septembrie 2011, inclusiv, 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 de 11 septembrie 2011 inclusiv este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate unităţile de 
învăţământ gimnazial, până la data de 1 mai 2011. 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 la data de 11 
septembrie 2011 inclusiv este anunţat de inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 2011 şi este afişat la 
sediul inspectoratului şcolar şi la centrul menţionat la alin. (1).  
(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 26-27 iulie 2011, la centrul menţionat. Dosarele 
conţin 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 28-30 iulie 2011, pe locurile anunţate 
de inspectoratul şcolar în broşura de admitere.  
(6) Repartizarea se face în şedinţă 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. (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. 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. 

Anexa IV la OMENCS nr. 4802/2010 Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a 
cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internațională - extras 

Art. 1. a) Unităţile de învăţământ care au în structura lor clase cu predare în regim bilingv a unei limbi 
moderne vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă.  
b) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în
perioada prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.  
Art. 2. Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se alcătuiesc în conformitate cu 
programa şcolară de clasa a VIII-a, pentru limba modernă întâi de studiu (L1).  
Art. 4. Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă din două probe:  
a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;
b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj maxim de 30 de puncte.
Art. 8. a) Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă vor 
putea opta, în liceul 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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CALENDARUL ADMITERII 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2019-2020 

DATA 
LIMITĂ/PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi 
organizarea admiterii. 

28 februarie 2019 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 verificarea cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

13 mai 2019 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, în Sistemul 
Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și 
corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care 
aceștia sunt asociați. 
Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere. 

15 - 24 mai 2019 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. 

31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui 
judeţ, în versiune electronică şi tipărită. 

 20 mai - 7 iunie 2019 
Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi 

a planului de şcolarizare. 

11 iunie 2019 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, prin completarea acestor 
informații în aplicația informatică centralizată. 

12 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către 
Comisia Naţională de Admiterea bazei de date cuprinzând mediile generale de 
absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor 
specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată. 

2 iulie 2019 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a 
bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicația 
informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice. 

3 iulie 2019 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, prin tipărirea acestora din aplicația 
informatică centralizată. 
Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenților claselor 

a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere 
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Probele de aptitudini 

8 - 9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea  anexelor  fişelor  de  înscriere  pentru elevii sau absolvenţii 
care doresc să participe la probe deaptitudini. 

13 - 14 mai 2019 Înscrierea pentru probele de aptitudini. 

15 - 17 mai 2019 Desfăşurarea probelor de aptitudini. 

20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. 
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice 

privind contestarea probelor). 

24 mai 2019 Comunicarea 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, prin 
completarea acestora în aplicația informatică centralizată. 

11 iunie 2019 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, prin activarea rapoartelor 
specifice în aplicația informatică centralizată. 
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, în aplicația informatică centralizată. 

2 iulie 2019 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, prin confirmarea finalizării operațiunilor 
specifice în aplicația informatică centralizată. 

3 iulie 2019 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 
comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din 
aplicația informatică centralizată. 

2 iulie 2019 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei 
de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicația 
informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice. 

4 iulie 2019 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor 
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 pentru care s-au susţinut probe 
deaptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică 
centralizată. 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

8 - 9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care 
doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

13 - 14 mai 2019 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificarea cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă (*) 

15 - 17 mai 2019 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

20 mai 2019 Comunicarea 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 (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor). 

24 mai 2019 Comunicarea 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, 
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prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată. 

4 iunie 2019 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat 
la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de 
învăţământ gimnazial absolvite. 

(*) Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi 
moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 14 
mai 2019. 

5 iunie 2019 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, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii 
acestora în aplicația informatică centralizată. 

5 iunie 2019 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, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii 
acestora în aplicația informatică centralizată. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 
15 mai 2019 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

10 - 14 iunie 2019 Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi (*) 

9 - 10 iulie 2019 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică 
centralizată 

9 - 10 iulie 2019 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând aplicația 
informatică centralizată 

(*) În mod excepţional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot depune până la 
data de 28 iunie 2019, cu avizul preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. 

Etapa de repartizare computerizată și 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 2019-2020 

3 - 7 iulie 2019 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 care doresc să 

participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii 
stabilite de Comisia Națională de Admitere. 

3 - 7 iulie 2019 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a 
datelor din fişele de înscriere. 

4 - 8 iulie 2019 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea 
greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, 
operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată. 

8 iulie 2019 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, prin confirmarea operațiunilor specifice în 
aplicația informatică centralizată. 
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la 

centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti. 

9 iulie 2019 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului 
Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării 
operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată. 



Anexa nr.1 la ordinal MEN nr. 4.829/30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat - 2019 

10 iulie 2019 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. 

10 - 11 iulie 2019 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică 
centralizată. 

12 iulie 2019 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 2019 – 2020. 

12 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform 
procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de 

învăţământul liceal destat din judeţ/municipiul Bucureşti. 

15 - 18 iulie 2019 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

18 iulie 2019 
Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase 

libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere. 

19, 22 şi 23 iulie 
2019 

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiilor 
speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor 
care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au 
participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate 

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 2019-2020 

23 iulie 2019 Afişarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor 
de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă 

24 - 25 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

26 şi 29 iulie 2019 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă 

24 - 30 iulie 2019 Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei  a  VIII-a care nu au participat sau 
nu au fost repartizaţi înetapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de 
metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare. 

31 iulie - 1 august 
2019 

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi 
în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care 
şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică 
centralizată. 

1 august 2019 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin 
confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 

10 mai 2019 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 - 2020 

5 iulie 2019 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 2019-2020. 

15 - 18 iulie 2019 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 
2019-2020. 

19, 22 şi 23 iulie 
2019 

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020 pe locurile de la învăţământul seral şi 
cu frecvenţă redusă. 



I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 
2019-2020,  
cu excepția colegiilor naționale militare  
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 80%, şi media generală de 
absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.  
2. Calculul mediei de admitere se face astfel: 𝑀𝐴=0,2 × 𝐴𝐵𝑆+0,8 ×𝐸𝑁∗
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  
* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională la
limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în 
calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai 
acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care 
însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidați, care au optat pentru 
stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură 
maternă, nu pot fi înscriși în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților 
naționale.  
II. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naționale militare pentru anul
școlar 2019-2020  
Media finală de admitere se calculează astfel:  
MFA = 0,3 MA + 0,7 NT  
unde:  
MA = media de admitere calculată conform punctului I;  
NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba şi literatura română şi 
Matematică;  
MFA = media finală de admitere. 



LISTA 
unităţilor de învăţământ liceal şi profesional din reţeaua publică a Judeţului Constanţa 

NR. 
CRT. DENUMIRE UNITATE ŞCOLARĂ ADRESA TELEFON E-MAIL 

1. Colegiul Comercial "Carol I" Constanţa Str.Decebal Nr.15   0341.405802 secretariat@colegiulcarol.ro 
2. Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Constanţa Str.Traian Nr.19 0341.405826 cnmihai_eminescucta@yahoo.com 
3. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Constanţa Str.Ştefan cel Mare Nr.6 0341.405800 cnmbct@gmail.com 
4. Colegiul Naţional de Arte "Regina Maria" Constanţa Bd.Al.Lăpuşneanu Nr.11 0341.405829 can.regina.maria@gmail.com 
5. Colegiul Naţional Militar "Alexandru Ioan Cuza" Constanţa Str. Dezrobirii Nr. 80 0241.667045 cnmil.constanta@gmail.com 
6. Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa Str.Răscoalei din 1907 Nr.42 0341.405804 bratescu@gmb.ro 
7. Liceul Energetic Constanţa Bd.Mamaia Nr.284 0341.405808 secretariat@ctenergetic.ro 
8. Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanţa Str.Ion Corvin Nr. 2 0341.405820 licedfiz@yahoo.com 
9. Liceul Teoretic "Decebal" Constanţa Str.Grădiniţei Nr.4 0341.405825 liceul_decebal_ct@yahoo.com 
10. Liceul Teoretic "George Călinescu" Constanţa Str.Cap.Dobrilă Eugeniu Nr.6 0341.405818 calinescu@rdsmail.ro 
11. Liceul Teoretic "George Emil Palade" Constanţa Str.Nicolae Iorga Nr.87 0241.662698 palade@isjcta.ro 
12. Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Constanţa Al.Mărţişorului Nr.3-5 0341.405830 liceul_lucian.blaga@yahoo.com 
13. Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa Str.Basarabi Nr.2 0341.405816 liceulovidius@gmail.com 
14. Liceul Teoretic "Traian" Constanţa Str.Traian Nr.55 0341.405827 traianct@gmail.com 
15. Liceul Tehnologic "C.A.Rosetti"  Constanţa Bd.1 Mai Nr.44 0341.405814 liccarosetti@yahoo.com 
16. Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Constanţa Al.Pelicanului Nr.2 0341.427401 liceulleonidaconstanta@gmail.com 
17. Liceul Tehnologic "Gheorghe Duca" Constanţa Str.Vifor Haiducu Nr.34 0341.405806 gscfr@isjcta.ro 
18. Liceul Tehnologic  "Gheorghe Miron Costin" Constanţa Bd.Aurel Vlaicu Nr.86 0341.427402 liceu.tehnologic@yahoo.com 
19. Liceul Tehnologic "Ioan N.Roman" Constanţa Str.Cuza Vodă Nr.80 0241.617920 ioannroman@yahoo.com 
20. Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa Bd.Al.Lăpuşneanu Nr.15 0341.405813 lictehtelecomcta@gmail.com 
21. Liceul de Marină Constanţa Șos. Mangaliei nr.126 0241.516620 secretariatmarina@yahoo.com 
22. Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Constanţa Al.Melodiei Nr.3 0341.405824 vmadgearu@yahoo.com 
23. Liceul Tehnologic "Pontica" Constanţa Bd.I.C.Brătianu Nr.248 0341.402205 colegiultehnicpontica@yahoo.com 
24. Liceul Tehnologic "Tomis" Constanţa Bd.Tomis Nr.153 0341.405811 gstomis@isjcta.ro 
25. Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul"Constanţa Bd.Tomis Nr.153 0341.170468 dionisieexiguul@yahoo.com 
26. Liceul Tehnologic "Jean Dinu" Adamclisi Str.Traian Nr.37 0241.854667 scadamclisict@yahoo.com 
27. Liceul Tehnologic "Dobrogea" Castelu Str.Liceului Nr.1 Bis 0735.858193 colegiuldobrogea@yahoo.com 
28. Liceul Teoretic Băneasa Str.Trandafirilor Nr.91 0241.850362 liceulteoreticbaneasa@yahoo.com 
29. Liceul Teoretic "Anghel Saligny" Cernavodă Str.A.Saligny Nr.24-26 0241.237119 liceulteoretic_a.saligny@yahoo.com 



NR. 
CRT. DENUMIRE UNITATE ŞCOLARĂ ADRESA TELEFON E-MAIL 

30. Liceul Tehnologic "Axiopolis" Cernavodă Str.Cazărmii Nr.6 0241.238564 gsenerg@yahoo.com 
31. Liceul Tehnologic Ciobanu Str.Eroilor Nr.95 0241.874245 ltciobanu@yahoo.ro 
32. Liceul Cobadin Str.Primăverii Nr.26 0241.855008 gscobadin@yahoo.com 
33. Liceul Tehnologic Cogealac Str.Liceului Nr.36 0241.769037 ltcogealac@yahoo.ro 
34. Liceul Tehnologic Crucea Şos.Constanţei Nr.44 0241.874710 grscrucea@yahoo.com 
35. Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" Cumpăna Şos.Constanţei Nr.136 0241.739007 ltehnND_Cumpana@yahoo.com 
36. Liceul Tehnologic "Nicolae Istrăţoiu" Deleni Str.Şcolii Nr.120 0241.854887 scoaladeleni_2006@yahoo.com 
37. Liceul Tehnologic "Radu Prişcu" Dobromir Str.Băneasa Nr.18 0374.959409 liceulradupriscu@ymail.com 
38. Liceul Teoretic "Carmen Sylva" Eforie Str.Negru Vodă Nr.102 0241.748566 lefo.secretariat@gmail.com 
39. Liceul Teoretic "Ioan Cotovu" Hârşova Şos.Constanţei Nr.24 0241.870316 lharsova@yahoo.com 
40. Liceul Tehnologic "Carsium" Hârşova Al.I.A.S. Nr.1 0241.870163 grscarsium@yahoo.com 
41. Liceul Tehnologic Independenţa Str.Constanţei Nr.39 0241.857972 samindependenta@yahoo.com 
42. Colegiul Economic Mangalia Str.Oituz Nr.20 0241.751126 ecomang@yahoo.com 
43. Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia Str.Rozelor Nr.42 0241.754000 teoretic_callatis@yahoo.com 
44. Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia Str.Negru Vodă Nr.19 0241.753205 banescu@isjcta.ro 
45. Colegiul Naţional "Kemal Ataturk" Medgidia Str.Lupeni Nr.18 0241.818105 colegiulataturk@gmail.com 
46. Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu" Medgidia Str.Dezrobirii Nr.1 0341.806514 ctntmed@gmail.com 
47. Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Medgidia Str.Scarlat Vârnav Nr.2 0241.811195 balcescu_medgidia@yahoo.com 
48. Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" Medgidia Str.Poporului Nr.1 0241.820540 dragomir.hurmuzescu@yahoo.ro 
49. Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" Mihai Viteazu Str.Principală Nr.40 0241.767001 mviteazu@isjcta.ro 
50. Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Mihail Kogălniceanu Şos.Kara Murat Nr.37 0241.258030 liceumkct@yahoo.com 
51. Liceul Teoretic Murfatlar Str.Mihai Eminescu Nr.50 0241.234209 liceulteoreticmurfatlar@yahoo.com 
52. Liceul Tehnologic "Lazăr Edeleanu" Năvodari Str.Sănătăţii Nr.2 0241.761553 ltedeleanu@gmail.com 
53. Liceul Teoretic Negru Vodă Str.Stadionului Nr.50 0241.780734 liceul_teoretic_negru_voda@yahoo.ro 
54. Liceul Tehnologic "I.C.Brătianu" Nicolae Bălcescu Str.Carol I Nr.20 0241.257068 scnbalcescu@yahoo.com 
55. Liceul "Regele Carol I" Ostrov Str.Libertăţii Nr.36 0241.857137 liceulostrov@gmail.com 
56. Liceul Tehnologic "Ion Podaru" Ovidiu Şos.Naţională Nr.114 0241252210 licpodaru.ovidiu@gmail.com 
57. Liceul Agricol Poarta Albă Str.Palatului Nr.1 0241.853519 colegiulpoartaalba@yahoo.com 
58. Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Techirghiol Str.Nicolae Bălcescu Nr.14 0241.735764 secretariat@liceultechirghiol.ro 
59. Liceul Tehnologic Topraisar Şos.Naţională Nr.32B 0241.785225 gs_topraisar@yahoo.com 
60. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Albatros" Constanţa Str.B.Şt.Delavrancea Nr.55 0341.173232 centrulalbatros@yahoo.com 



ADMITERE 2018, SESIUNEA IULIE
ORDONAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE/SPECIALIZĂRILOR DUPĂ ULTIMA MEDIE 

UNITATEA ŞCOLARĂ SPECIALIZAREA PROFIL / 
FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ULTIMA 
MEDIE 

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ 
CONSTANŢA 

Real Matematică- Informatică/ROM/ 
Bilingv:GER 

9.77 

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ 
CONSTANŢA 

Real Matematică-Informatică/ROM 9.68 

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA Real Matematică- Informatică/ ROM/ 
Bilingv:ENG 

9.62 

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ 
CONSTANŢA 

Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 9.56 

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ 
CONSTANŢA 

Real Ştiinţe ale Naturii/ROM/ 
Bilingv:GER 

9.5 

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ 
CONSTANŢA 

Real Ştiinţe ale Naturii/ ROM/ 
Bilingv:FRA 

9.45 

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ 
CONSTANŢA 

Umanist Ştiinţe Sociale/ROM 9.42 

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA Real Matematică-Informatică/ROM 9.40 

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA Real Ştiinţe ale Naturii/ROM/ 
Bilingv:ENG 

9.38 

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 9.25 

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA Real Matematică-Informatică/ROM 9.14 

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA Real Matematică-Informatică/ROM/ 
Bilingv:ENG 

9.11 

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA Real Ştiinţe ale 
Naturii/ROM/Bilingv:GER 

9.08 

LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ 
MEDGIDIA 

Real Matematică-Informatică/ROM 9.02 

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 8.95

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA Real Ştiinţe ale Naturii/ROM/ 
Bilingv:FRA 

8.93 

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA Umanist Filologie/ROM 8.92 

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ 
CONSTANŢA 

Real Matematică-Informatică/ROM 8.76 

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ 
CONSTANŢA 

Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 8.62 

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ 
CONSTANŢA 

Umanist Filologie/ROM 8.56 

LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA Real Matematică-Informatică/ROM 8.54 

LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA Real Matematică-Informatică/ROM/ 
Bilingv:ENG 

8.43 

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ 
CONSTANŢA 

Umanist Ştiinţe Sociale/ROM 8.41 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC 
’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA 

Real Matematică-Informatică/ROM 8.35 

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 8.33 

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA Real Matematică-Informatică/ROM 8.25 

LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ 
MEDGIDIA 

Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 8.25 

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA Umanist Ştiinţe Sociale/ROM 8.19



UNITATEA ŞCOLARĂ SPECIALIZAREA PROFIL / 
FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ULTIMA 
MEDIE 

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA Umanist Filologie/ROM 8.15 

LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 8.00 

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ 
CONSTANŢA 

Umanist Filologie/ROM 7.91 

LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ 
CONSTANŢA 

Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 7.89 

LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ 
CONSTANŢA 

Real Matematică-Informatică/ROM 7.88 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC 
’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA 

Umanist Ştiinţe Sociale/ROM/ 
Bilingv:ENG 

7.85 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC 
’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA 

Umanist Filologie/ROM/Bilingv:ENG 7.83 

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ 
CONSTANŢA 

Umanist Filologie/ROM/Bilingv:ENG 7.81 

LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ 
CONSTANŢA 

Umanist Filologie/ROM 7.75 

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ 
CONSTANŢA 

Umanist Ştiinţe Sociale/ROM 7.69 

LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA Umanist Ştiinţe Sociale/ROM 7.68

LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ 
CONSTANŢA 

Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 7.58 

LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ 
MEDGIDIA 

Umanist Filologie/ROM 7.58 

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ 
CONSTANŢA 

Real Matematică-Informatică/ROM/ 
 Bilingv:ENG 

7.57 

LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA Real Matematică-Informatică/ROM 7.44 

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ 
CONSTANŢA 

Servicii Economic/ROM 7.21 

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ 
CONSTANŢA 

Servicii Turism şi alimentaţie/ROM/ 
Bilingv:ENG 

7.21 

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ 
ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA 

Servicii Economic/ROM 7.17 

LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ 
NĂVODARI 

Umanist Filologie/ROM 7.13 

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ 
CONSTANŢA 

Servicii Comerţ/ROM 7.09 

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ 
CONSTANŢA 

Servicii Turism şi alimentaţie/ROM 7.07 

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA Servicii Economic/ROM 7.05 

LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ 
CONSTANŢA 

Servicii Comerţ/ROM 6.73 

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA Servicii Comerţ/ROM 6.72 

LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR 
HURMUZESCU’ MEDGIDIA 

Resurse naturale și 
protecția mediului 

Industrie alimentară/ROM 6.70 

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ 
ȘI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA 

Tehnic Electric/ROM 6.66 

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ 
CONSTANŢA 

Umanist Filologie/ROM/Bilingv:FRA 6.62 

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ 
 ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA 

Tehnic Electronică automatizări/ROM 6.59 

LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR 
HURMUZESCU’ MEDGIDIA 

Tehnic Electronică automatizări/ROM 6.54 

LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ 
NĂVODARI 

Servicii Turism şi alimentaţie/ROM 6.37 



UNITATEA ŞCOLARĂ SPECIALIZAREA PROFIL / 
FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ULTIMA 
MEDIE 

LICEUL DE MARINĂ  CONSTANŢA Tehnic Electric/ROM 6.31 

LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ 
CONSTANŢA 

Servicii Economic/ROM 6.13 

LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR 
HURMUZESCU’ MEDGIDIA 

Tehnic Chimie industrială/ROM 6.11 

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA Servicii Turism şi alimentaţie/ROM 6.09 

LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY' 
CERNAVODĂ 

Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 6.06 

LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ 
CONSTANŢA 

Servicii Estetica şi igiena corpului 
omenesc/ROM 

5.98 

LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 5.9 

LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ 
CONSTANŢA 

Servicii Economic/ROM 5.78 

LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR 
HURMUZESCU’ MEDGIDIA 

Tehnic Electric/ROM 5.72 

LICEUL COBADIN Umanist Ştiinţe Sociale/ROM 5.67 

LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ 
NĂVODARI 

Tehnic Electric/ROM 5.65 

LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ 
CONSTANŢA 

Servicii Turism şi alimentaţie/ROM 5.63 

LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ 
NĂVODARI 

Tehnic Chimie industrială/ROM 5.62 

LICEUL  DE MARINĂ  CONSTANŢA Tehnic Electromecanică/ROM 5.58 

LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ Umanist Ştiinţe Sociale/ROM 5.49 

LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ 
CONSTANŢA 

Servicii Estetica şi igiena corpului 
omenesc/ROM 

5.40 

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON 
COSTIN’ CONSTANŢA 

Resurse naturale și 
rotecția mediului 

Industrie alimentară/ROM 5.39 

LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU Umanist Ştiinţe Sociale/ROM 5.17 

LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR 
HURMUZESCU’ MEDGIDIA 

Tehnic Mecanică/ROM 5.13 

LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ 
MANGALIA 

Tehnic Electromecanică/ROM 5.11 

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON 
COSTIN’ CONSTANŢA 

Servicii Turism şi alimentaţie/ROM 5.05 

LICEUL  DE MARINĂ  CONSTANŢA Tehnic Mecanică/ROM 5.03 

LICEUL COBADIN Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 4.97 

LICEUL TEHNOLOGIC  COGEALAC Resurse naturale și 
protecția mediului 

Protecţia mediului/ROM 4.96 

LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY' 
CERNAVODĂ 

Real Matematică-Informatică/ROM 4.96 

LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA Umanist Filologie/ROM 4.88 

COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ 
MEDGIDIA 

Umanist Filologie/ROM 4.82 

LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ 
MANGALIA 

Tehnic Electronică automatizări/ROM 4.75 

LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY' 
CERNAVODĂ 

Umanist Filologie/ROM 4.70 

LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ 
CERNAVODĂ 

Tehnic Electronică automatizări/ROM 4.53 



UNITATEA ŞCOLARĂ SPECIALIZAREA PROFIL / 
FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ULTIMA 
MEDIE 

LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ 
MEDGIDIA 

Servicii Economic/ROM 4.36 

LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ 
CONSTANŢA 

Servicii Turism şi alimentaţie/ROM 4.31 

LICEUL COBADIN Servicii Economic/ROM 4.30 

LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE Servicii Turism şi alimentaţie/ROM 4.24 

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON 
COSTIN’ CONSTANŢA 

Resurse naturale și 
protecția mediului 

Protecţia mediului/ROM 4.07 

LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' 
MIHAIL KOGĂLNICEANU 

Umanist Filologie/ROM 4.03 

LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE Real Matematică-Informatică/ROM 4.02 

LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE 
DUMITRESCU’ CUMPĂNA 

Servicii Turism şi alimentaţie/ROM 4.01 

LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ 
NĂVODARI 

Real Matematică-Informatică/ROM 3.87 

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’ 
CONSTANŢA 

Tehnic Electronică automatizări/ROM 3.86 

LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' 
MIHAIL KOGĂLNICEANU 

Resurse naturale și 
protecția mediului 

Industrie alimentară/ROM 3.83 

LICEUL  ENERGETIC  CONSTANŢA Tehnic Electronică automatizări/ROM 3.79 

LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ 
MANGALIA 

Tehnic Mecanică/ROM 3.75 

LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ 
CERNAVODĂ 

Tehnic Mecanică/ROM 3.60 

LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE Umanist Filologie/ROM 3.60 

LICEUL TEORETIC BĂNEASA Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 3.55 

LICEUL TEORETIC MURFATLAR Servicii Economic/ROM 3.51 

LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ 
CONSTANŢA 

Tehnic Electronică automatizări/ROM 3.45 

LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE 
DUMITRESCU’ CUMPĂNA 

Tehnic Electromecanică/ROM 3.40 

LICEUL  TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA Tehnic Mecanică/ROM 3.38 

LICEUL TEORETIC MURFATLAR Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 3.38 

LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ 
TECHIRGHIOL 

Real Ştiinţe ale Naturii/ROM 3.15 

LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA Resurse naturale și 
protecția mediului 

Agricultură/ROM 3.02 

LICEUL  ENERGETIC CONSTANŢA Tehnic Electric/ROM 3.01 

LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ 
CONSTANŢA 

Tehnic Electric/ROM 2.87 

LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ 
CERNAVODĂ 

Tehnic Electric/ROM 2.83 

LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA Servicii Turism şi alimentaţie/ROM 2.82 

LICEUL TEORETIC BĂNEASA Resurse naturale și 
protecția mediului 

Agricultură/ROM 2.81 

LICEUL AGRICOL  POARTA ALBĂ Resurse naturale și 
protecția mediului 

Agricultură/ROM 2.77 

LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ 
CONSTANŢA 

Tehnic Mecanică/ROM 2.72 



UNITATEA ŞCOLARĂ SPECIALIZAREA PROFIL / 
FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ULTIMA 
MEDIE 

LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR Resurse naturale și 
protecția mediului 

Protecţia mediului/ROM 2.70 

LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU Resurse naturale și 
protecția mediului 

Industrie alimentară/ROM 2.69 

LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ 
CONSTANŢA 

Tehnic Electromecanică/ROM 2.55 

LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’ HÂRŞOVA Servicii Comerţ/ROM 2.50 

LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV Umanist Ştiinţe Sociale/ROM 2.46 

LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE ISTRĂŢOIU’ 
DELENI 

Resurse naturale și 
protecția mediului 

Agricultură/ROM 2.27 

LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ 
TECHIRGHIOL 

Servicii Turism şi alimentaţie/ROM 2.20 



PLAN DE ȘCOLARIZARE 2019-2020 
CLASA a IX-a ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERA TEORETICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ ZI 

1. COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

101 Tehnologică Servicii Comerţ 28 1 2 

102 Tehnologică Servicii Economic 84 3 4 

103 Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie 28 1 2 

104 Tehnologică Servicii Engleză Turism şi alimentaţie 28 1 

2. COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

123 Teoretică Umanist Filologie 28 1 2 

124 Teoretică Real Matematică-informatică 28 1 1 

125 Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 84 3 4 

126 Teoretică Umanist Ştiinţe sociale 56 2 4 

3. COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi

127 Teoretică Real Matematică-informatică 56 2 2 

128 Teoretică Real Engleză Matematică-informatică 14 0.5 

129 Teoretică Real Germană Matematică-informatică 14 0.5 

130 Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 56 2 4 

131 Teoretică Real Franceză Ştiinţe ale naturii 14 0.5 1 

132 Teoretică Real Germană Ştiinţe ale naturii 14 0.5 

133 Teoretică Umanist Ştiinţe sociale 28 1 2 



4. COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

115 Teoretică Umanist Engleză Filologie 28 1 2 

119 Teoretică Umanist Engleză Ştiinţe sociale 28 1 2 

116 Teoretică Real Matematică-informatică 28 1 1 

5. LICEUL ENERGETIC CONSTANŢA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

142 Tehnologică Tehnic Electric 56 2 4 

143 Tehnologică Tehnic Electronică automatizări 56 2 2 

6. LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

152 Tehnologică Tehnic Electromecanică 28 1 2 

154 Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie 56 2 2 

7. LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

155 Tehnologică Tehnic Electric 28 1 2 

156 Tehnologică Tehnic Mecanică 28 1 2 

8. LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’ CONSTANŢA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

162 Tehnologică Tehnic Mecanică 28 1 2 



9. LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

164 Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Industrie alimentară 28 1 1 

165 Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Protecţia mediului 28 1 1 

166 Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie 28 1 1 

10. LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

167 Tehnologică Servicii Economic 28 1 2 

168 Tehnologică Servicii Estetica şi igiena corpului omenesc 28 1 2 

170 Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie 28 1 2 

11. LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

140 Tehnologică Tehnic Electric 28 1 1 

141 Tehnologică Tehnic Mecanică 56 2 2 

12. LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

186 Tehnologică Servicii Comerţ 28 1 2 

187 Tehnologică Servicii Economic 56 2 4 

188 Tehnologică Servicii Turism și alimentație 28 1 2 



13. LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

183 Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Agricultură 28 1 1 

14. LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

184 Tehnologică Tehnic Construcții, instalații și lucrări publice 28 1 2 

15. LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

145 Tehnologică Servicii Economic 28 1 1 

146 Tehnologică Tehnic Electric 28 1 2 

147 Tehnologică Tehnic Electronică automatizări 84 3 4 

16. LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

206 Teoretică Real Matematică-Informatică 56 2 2 

207 Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 56 2 4 

205 Teoretică Umanist Filologie 28 1 2 

208 Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 2 



17. LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

210 Teoretică Umanist Filologie 56 2 4 

211 Teoretică Umanist Engleză Filologie 28 1 1 

212 Teoretică Umanist Franceză Filologie 28 1 1 

214 Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 2 

213 Teoretică Real Engleză Ştiinţe ale naturii 28 1 

18. LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

215 Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 84 3 4 

19. LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi

219 Teoretică Umanist Filologie 28 1 2 

221 Teoretică Real Ştiinţe Sociale 28 1 1 

220 Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 28 1 2 



20. LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

225 Teoretică Real Matematică-informatică 56 2 1 

226 Teoretică Real Engleză Matematică-informatică 28 1 1 

227 Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 56 2 2 

228 Teoretică Real Engleză Ştiinţe ale naturii 28 1 1 

229 Teoretică Real Franceză Ştiinţe ale naturii 14 0.5 1 

230 Teoretică Real Germană Ştiinţe ale naturii 14 0.5 1 

21. LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

231 Teoretică Umanist Filologie 28 1 2 

232 Teoretică Real Matematică-informatică 28 1 1 

233 Teoretică Real Engleză Matematică-informatică 28 1 

234 Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 112 4 4 

22. COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

105 Tehnologică Servicii Comerţ 28 1 2 

106 Tehnologică Servicii Economic 28 1 2 

108 Tehnologică Servicii Turism și alimentaţie 28 1 2 



23. LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ MANGALIA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

171 Tehnologică Tehnic Electromecanică 28 1 2 

172 Tehnologică Tehnic Mecanică 28 1 2 

24. LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

198 Teoretică Real Matematică-informatică 28 1 1 

199 Teoretică Real Engleză Matematică-informatică 28 1 1 

200 Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 28 1 2 

201 Teoretică Umanist Ştiinţe sociale 28 1 2 

25. COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ MEDGIDIA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi

120 Teoretică Umanist Filologie 28 1 2 

26. LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ MEDGIDIA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

182 Tehnologică Servicii Economic 28 1 2 



27. LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

157 Tehnologică Tehnic Chimie industrială 28 1 2 

158 Tehnologică Tehnic Electronică automatizări 28 1 2 

159 Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Industrie alimentară 28 1 2 

160 Tehnologică Tehnic Mecanică 28 1 2 

28. LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ MEDGIDIA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

222 Teoretică Umanist Filologie 56 2 4 

223 Teoretică Real Matematică-Informatică 28 1 1 

224 Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 28 1 2 

29. LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ CERNAVODĂ
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi

150 Tehnologică Tehnic Electric 28 1 2 

151 Tehnologică Tehnic Electronică automatizări 56 2 4 

30. LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY' CERNAVODĂ
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

189 Teoretică Umanist Filologie 28 1 2 

190 Teoretică Real Matematică-Informatică 28 1 2 

191 Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 28 1 2 



31. LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

202 Teoretică Umanist Filologie 28 1 2 

203 Teoretică Real Matematică-Informatică 28 1 1 

204 Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie 28 1 2 

32. LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

216 Teoretică Umanist Filologie 28 1 2 

217 Teoretică Real Matematică-Informatică 28 1 2 

218 Teoretică Umanist Ştiinţe sociale 28 1 2 

33. LICEUL TEORETIC MURFATLAR
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi

194 Tehnologică Servicii Economic 28 1 2 

196 Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 28 1 2 

34. LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

175 Tehnologică Tehnic Chimie industrială 56 2 2 

176 Tehnologică Tehnic Electric 28 1 2 

177 Teoretică Umanist Filologie 28 1 2 

178 Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie 28 1 2 



35. LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

197 Teoretică Umanist Ştiinţe sociale 28 1 2 

36. LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

174 Teoretică Umanist Ştiinţe sociale 28 1 2 

37. LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

209 Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie 28 1 2 

8. LICEUL TEORETIC BĂNEASA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

193 Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 2 

39. LICEUL COBADIN
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

136 Tehnologică Servicii Economic 28 1 2 

137 Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 28 1 2 

138 Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 2 

40. LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi

144 Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Protecţia mediului 28 1 2 



41. LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

179 Tehnologică Tehnic Electromecanică 14 0.5 1 

180 Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie 14 0.5 1 

42. LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' MIHAIL KOGĂLNICEANU
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

192 Teoretică Umanist Filologie 28 1 2 

43. LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi

235 Teoretică Real  Ştiinţe ale naturii 28 1 2 

44. LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR
Cod 

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

148 Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Protecţia mediului 28 1 2 



II. CLASA a IX-a ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERA VOCAȚIONALĂ ZI

1. COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ MEDGIDIA

Cod 
specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 

locuri 
Nr. 

clase 
Nr. 

locuri 
rromi 

Vocațional Teologic Teologie musulmană 28 1 

Vocațional Pedagogic Învăţători - educatoare 28 1 2 

2. COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ’REGINA MARIA’ CONSTANŢA

Cod 
specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 

locuri 
Nr. 

clase 
Nr. 

locuri 
rromi 

Vocațional Artistic Arhitectură, arte ambientale şi design 28 1 1 

Vocațional Artistic Arta actorului 14 0.5 1 

Vocațional Artistic Arte plastice şi decorative 28 1 1 

Vocațional Artistic Coregrafie 14 0.5 

Vocațional Artistic Muzică 28 1 2 

3. COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR ’ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANŢA

Cod 
specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 

locuri 
Nr. 

clase 
Nr. 

locuri 
rromi 

Vocațional Real Matematică – informatică - militar 120 5 



4. COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA
Cod

specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 
rromi 

Vocațional Pedagogic Engleză Învățători - educatori 28 1 1 

Vocațional Pedagogic Spaniolă Învățători - educatori 14 0,5 

Vocațional Pedagogic Engleză Educator - puericultor 14 0,5 1 

5. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’ CONSTANŢA

Cod 
specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 

locuri 
Nr. 

clase 
Nr. 

locuri 
rromi 

Vocațional Sportiv Sportiv 140 5 4 

6. LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU

Cod 
specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 

locuri 
Nr. 

clase 
Nr. 

locuri 
rromi 

Vocațional Sportiv Sportiv 28 1 1 

7. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA

Cod 
specializare Filiera Profil Bilingv Denumire specializare Nr. 

locuri 
Nr. 

clase 
Nr. 

locuri 
rromi 

Vocațional Teologic Teologie ortodoxă 28 1 



Clasa a IX-a 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanţa  

pentru elevi cu cerinţe educaționale speciale 

Filieră/Profil/ 
Domeniu Nr. locuri repartizate 

TOTAL învăţământ special 36 

Învăţământ liceal (zi)
Turism şi alimentaţie 12 

Învăţământ profesional cu durata de 3 ani (zi)

Bucătar 12 

Cofetar – patiser 12 

NOTĂ : La această unitate de învăţământ – învăţământ pentru copii cu cerinţe educative speciale - se pot 
înscrie elevi pe bază de dosar aprobat de Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională – Centrul 
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa (dosarul trebuie să conţină documente 
care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de 
absolvire şi în funcţie de opţiuni. Repartiţia candidaţilor cu cerinţe educative speciale se face de către 
Comisia Judeţeană de Admitere la sediul unităţii din Str. Barbu Şt. Delavrancea nr. 55, 
tel.0341.173232/0341.173233, e-mail : centrulalbatros@yahoo.com, în perioada 9 - 10 iulie 2019.  

Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au evaluarea naţională din clasa a VIII-a, pot participa, fără 
restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă, 
cât şi pentru cele din învăţământul special. Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut 
evaluarea naţională din clasa a VIII-a vor depune cereri de înscriere la liceu în perioada 24 - 30 iulie 2019 şi 
vor fi repartizaţi de către comisia de admitere judeţeană în perioada 31 iulie - 1 august 2019 după 
repartizarea celorlalţi candidaţi. 



ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ELEVII  
DE ORIGINE ROMÂNĂ DE PRETUTINDENI 

Tinerii din Republica Moldova, absolvenţi a 9 clase, promoţia 2019, care au promovat examenele de 
absolvire a gimnaziului în Republica Moldova şi absolvenţii a 8 clase gimnaziale, promoţia 2019, în România 
şi care au domiciliul stabil în Republica Moldova vor depune, în perioada ce va fi stabilită de M.E.N., la 
centrul de înscriere desemnat, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, dosarele pentru participarea la 
concursul de admitere în liceele din România. Dosarul de înscriere în învăţământul liceal (clasa a IX-a) 
cuprinde următoarele documente: 

� fişă de înscriere – formular tip (Anexa I), care se primeşte, se completează şi se semnează la
centrul de înscriere de către candidat şi un părinte/tutore; 
� certificat de studii gimnaziale în Republica Moldova/adeverinţă de promovare a evaluării naţionale
din clasa a VIII-a  în România (copie); 
� foaie matricolă pentru clasele V-IX / V-VIII (copie);
� certificat de naştere (copie);
� paşaport/buletin de identitate al candidatului/al unuia dintre părinţi/tutore (copie);
� acordul scris al unuia dintre părinţi (sau tutorele legal) pentru înscrierea fiului/fiicei la
concursul de admitere în România; 
� adeverinţă medicală tip care să permită accesul în colectivitate;
� fotografie ¾.

Numărul de locuri alocate pentru elevii de origine română de pretutindeni, clasa a IX-a, liceu-zi,  
în judeţul Constanţa 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT NR. 
LOCURI 

FILIERĂ/PROFIL/ 
DOMENIU/SPECIALIZARE 

COLEGIUL COMERCIAL “CAROL I” 
CONSTANŢA 2 Filieră tehnologică/Profil Servicii/Economic 

COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE “REGINA 
MARIA”  CONSTANŢA 

1 Filieră vocaţională/Profil Artistic/Arhitectură, 
arte ambientale și design 

1 Filieră vocaţională/Profil Artistic/Coregrafie 

1 Filieră vocaţională/Profil Artistic/Arte plastice și 
decorative 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC 
”CONSTANTIN BRÃTESCU” CONSTANŢA 1 Filieră vocaţională/Pedagogic/Învăţători-

educatoare-bilingv limba  engleză 
LICEUL TEHNOLOGIC  “PONTICA” 

CONSTANŢA 
1 Filieră tehnologică/Profil Resurse naturale şi 

protecţia mediului/Agricultură 

LICEUL  DE MARINĂ CONSTANŢA 2 Filieră tehnologică/Profil Tehnic/ Mecanică  
1 Filieră tehnologică/Profil Tehnic/ Electric 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “NICOLAE 
ROTARU” CONSTANŢA 2 Filieră vocaţională/Profil Sportiv/Sportiv 

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE" 
CONSTANŢA 2 Filieră teoretică/Profil Real/Ştiinţe ale naturii 

LICEUL TEORETIC “OVIDIUS”  CONSTANŢA 1 Filieră teoretică/Profil Real/Matematică-
Informatică 

2 Filieră teoretică/Profil Real/Ştiinţe ale naturii 
LICEUL TEHNOLOGIC  "GHEORGHE MIRON 

COSTIN" CONSTANŢA 1 Filieră tehnologică/Profil Servicii/Turism şi 
alimentaţie 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFÂNTUL 
CUVIOS DIONISIE EXIGUUL"CONSTANŢA 1 Filieră vocaţională/Profil Teologic/Preot ortodox 

TOTAL 19 

Relaţii suplimentare – Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

- tel. 0232-268014 / 0232-268015 / 0232 – 268019 / 0374 - 201420 / 0374 - 201421 / 0374 - 201422 / 0374 - 
201422 / 0374 - 201423 / 0374 - 201424 / 0374 – 201425 - 



ÎNVĂŢĂMÂNTUL SERAL ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ – CLASA A IX-A 
LOCURI PENTRU CANDIDAŢII CARE ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR 

ANULUI ŞCOLAR 2019 - 2020 

COD 
SPECIALIZA

RE 
UNITATEA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

NIVEL DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT FILIERA PROFIL SPECIALIZARE / 

DOMENIU 
FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
NR. 

LOCURI 

107 COLEGIUL ECONOMIC 
MANGALIA Liceal TEHNOLOGICĂ SERVICII Turism şi alimentaţie SERAL 28 

135 LICEUL AGRICOL 
POARTA ALBĂ Liceal TEHNOLOGICĂ 

RESURSE 
NATURALE ȘI 

PROTECȚIA 
MEDIULUI 

Agricultură SERAL 28 

149 LICEUL TEHNOLOGIC 
TOPRAISAR Liceal TEORETICĂ REAL Ştiinţe ale Naturii FRECVENȚĂ 

REDUSĂ 28 

153 
LICEUL TEHNOLOGIC 

’C.A.ROSETTI’ 
CONSTANŢA 

Liceal TEHNOLOGICĂ SERVICII Turism şi alimentaţie SERAL 28 

161 
LICEUL TEHNOLOGIC 
’GHEORGHE DUCA’ 

CONSTANŢA 
Liceal TEORETICĂ REAL Matematică-Informatică FRECVENȚĂ 

REDUSĂ 28 

163 
LICEUL TEHNOLOGIC 
’GHEORGHE MIRON 

COSTIN’ CONSTANŢA 
Liceal TEHNOLOGICĂ TEHNIC Chimie industrială SERAL 28 

169 
LICEUL TEHNOLOGIC 

’IOAN N.ROMAN’ 
CONSTANŢA 

Liceal TEHNOLOGICĂ TEHNIC Mecanică SERAL 28 

181 
LICEUL TEHNOLOGIC 
’NICOLAE ISTRĂŢOIU’ 

DELENI 
Liceal TEHNOLOGICĂ 

RESURSE 
NATURALE ȘI 

PROTECȚIA 
MEDIULUI 

Agricultură SERAL 28 

185 LICEUL TEHNOLOGIC 
’TOMIS’ CONSTANŢA Liceal TEORETICĂ REAL Matematică-Informatică FRECVENȚĂ 

REDUSĂ 28 

195 LICEUL TEORETIC 
MURFATLAR Liceal TEORETICĂ REAL Ştiinţe ale Naturii FRECVENȚĂ 

REDUSĂ 28 



Unitatea = Unitatea la care a susţinut proba

L. S. 

D i r e c t o r 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE       Nr. înreg.______  /______- 2019

ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR  2019-2020

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 : Init. 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 



MEN este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care
servesc interesului public.  Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele elevului și rezultatele 
aferente evaluărilor acestuia.
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale.  

Diriginte  Candidat  Părinte/Tutore 

Notă la proba de 
limbă modernă:   
 

Notă la proba de 
limbă maternă:

1 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE Nr. înreg.________  /_______- 2019

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

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

Codul numeric personal: Data naşterii :   -       - 
 Z   Z   L    L   A   A   A   A 

Numele : Init. tată:     Prenumele:

Cod judeţ +cod şcoală 
de provenienţă:        Denumire: ____________________________________________________  

Media claselor V – VIII:  ,   

Notă evaluare naţională limba română:  ,   

Notă evaluare naţională matematică:    ,  ,   

Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă: ___________________________________________________________

Optez pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională 
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă:

Media generală obţinută la evaluarea Media de admitere stabilită în baza mediei 
naţională luând în calcul nota de    ,   claselor V-VIII şi media generală obţinută la  ,
la limba şi literatura română şi matematică: evaluarea naţională luând în calcul nota la 

limba şi literatura română şi matematică: 
Notă evaluare naţională limba 
şi literatura maternă:      ,   

Media generală obţinută la evaluarea Media de admitere stabilită în baza mediei
naţională luând în calcul nota la  limba  ,   ,    claselor V-VIII şi media generală obţinută       , 
şi literatura română, matematică şi     la evaluarea naţională luând în calcul nota
limba şi literatura maternă: la limba şi literatura română, matematică şi

limba şi literatura maternă:      

      Lb:  Nota:    ,     Lb:  Nota:     , 

    Lb:    Nota:  ,     Lb:    Nota:  ,   

Notă la proba de 
limbă modernă:   
 

    Lb:       Nota:  ,     Lb:       Nota: ,    , 

N r .  t o t a l  d e  o p ţ i u n i :

O P Ţ I U N I :

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

    8.  9.       10.       11.  12.       13.       14. 

  15.       16.       17.       18.  19.       20.       21. 

 22.       23.       24.       25.  26.       27.       28. 

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 

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

http://www.edu.ro/


MEN este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care
servesc interesului public.  Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele elevului și rezultatele 
aferente evaluărilor acestuia.
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale.  

Diriginte  Candidat  Părinte/Tutore 

  29.       30.       31.       32.  33.       34.       35. 

  36.       37.       38.       39.  40.       41.       42. 

  43.       44.       45.       46.  47.       48.       49. 

  50.       51.       52.       53.  54.       55.       56. 

  57.       58.       59.       60.  61.       62.       63. 

  64.       65.       66.       67.  68.       69.       70. 

  71.       72.       73.       74.  75.       76.       77. 

  78.       79.       80.       81.  82.       83.       84. 

  85.       86.       87.       88.  89.       90.       91. 

  92.       93.       94.       95.  96.       97.       98. 

  99.     100.     101.     102.     103.     104.     105. 

106.     107.     108.     109.     110.     111.     112. 

113.     114.     115.     116.     117.     118.     119. 

120.     121.     122.     123.     124.     125.     126. 

127.     128.     129.     130.     131.     132.     133. 

134.     135.     136.     137.     138.     139.     140. 

141.     142.     143.     144.     145.     146.     147. 

148.     149.     150.     151.     152.     153.     154. 

155.     156.     157.     158.     159.     160.     161. 

162.     163.     164.     165.     166.     167.     168. 

169.     170.     171.     172.     173.     174.     175. 

176.     177.     178.     179.     180.     181.     182. 

183.     184.     185.     186.     187.     188.     189. 

190.     191.     192.     193.     194.     195.     196. 

197.     198.     199.     200.     201.     202.     203. 

204.     205.     206.     207.     208.     209.     210. 

211.     212.     213.     214.     215.     216.     217. 

218.     219.     220.     221.     222.     223.     224. 

225.     226.     227.     228.     229.     230.     231. 

232.     233.     234.     235.     236.     237.     238. 

239.     240.     241.     242.     243.     244.     245. 

246.     247.     248.     249.     250.     251.     252. 

253.     254.     255.     256.     257.     258.     259. 

260.     261.     262.     263.     264.     265.     266. 

267.     268.     269.     270.     271.     272.     273. 

274.     275.     276.     277.     278.     279.     280. 

281.     282.     283.     284.     285.     286.     287. 

 

 

 

       

http://www.edu.ro/


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

ORDIN 
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul 
profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019 - 2020 

În temeiul prevederilor art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările   ulterioare, ministrul educaţiei naţionale 
emite prezentul ordin. 

Art. 1. - Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019 - 2010, 
prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. - Admiterea absolvenţilor clasei a VIII - a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019 - 
2020 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 
ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul 
şcolar 2019 - 2020. 

Art. 3. - Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, 
conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2019 - 2020, prevăzut în anexa nr. 2, care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4. - Admiterea absolvenţilor clasei a VIII - a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 
pentru anul şcolar 2019 - 2020 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia - cadru de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu 
modificările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări 
profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2019 - 2020. 

Art. 5. - Absolvenţii clasei a VIII - a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii 
precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au 
retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional 
la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de 
pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul 
liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică 
prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul 
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului 
Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul educaţiei naţionale, 
Valentin Popa 

 Nr. 5.031. 
Bucureşti, 4 septembrie 2018 



ANEXA Nr. 1 

CALENDARUL 
admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020 

Data  limită-perioada Activitatea 

Pregătirea admiterii 

1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru 
pregătirea şi organizarea admiterii 

11 februarie 2019 Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul 
profesional de stat stabilesc, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice 
partenere, dacă vor organiza probă de preselecţie a candidaţilor. 

11 februarie 2019 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional de stat, spre aprobare, la inspectoratul şcolar judeţean/al 
municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) a propunerii privind componenţa comisiei de 
admitere din unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru 
învăţământ profesional de stat, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ 

18 februarie 2019 Transmiterea de către ISJ/ISMB către unităţile de învăţământ care au ofertă 
educaţională pentru învăţământul profesional de stat a aprobării comisiei de 
admitere din unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional de stat 

22 februarie 2019 Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 
profesional de stat, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, 
a Procedurii de preselecţie şi a Procedurii de admitere Procedura de preselecţie şi 
procedura de admitere, aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional, sunt transmise de 
aceasta, spre avizare, la ISJ/ ISMB. 

28 februarie 2019 ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional de stat avizul pentru Procedura de preselecţie şi 
Procedura de admitere. 

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional de stat a Procedurii de preselecţie (după caz) şi a 
Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire şi 
calificări profesionale pentru învăţământul profesional de stat, a perioadelor de 
înscriere pentru anul şcolar 2019 - 2020. 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 şi a II - a etapă de admitere, conform 
prezentului calendar. 

28 februarie 2019 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de 
înscriere în învăţământul profesional de stat 

13 mai 2019 Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate, 
concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, la sediul unităţilor de 
învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională 
pentru învăţământul profesional de stat 

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, în 
Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea 
şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care 
aceştia sunt asociaţi. 

Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care cuprinde informaţii despre 
admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în 
învăţământul dual pentru anul şcolar 2019 - 2020, într-o secţiune distinctă 



15 - 24 mai 2019 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând 
informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional 
de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2019 - 2020 

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de informare 
a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în 
învăţământul dual (metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a 
opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în Fişa 
de opţiuni pentru învăţământul dual) 

31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor care cuprind informaţii 
despre admitere ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi 
tipărită 

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor 
 în învăţământul profesional de stat 

18 februarie - 1 
martie 2019 

Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial despre 
posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII - a în 
învăţământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele: 
 modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat; 
 calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 
profesional de stat; 
 posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului profesional de 
stat. 

25 februarie - 29 
martie 2019 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional în anul şcolar 2019 - 2020 se desfăşoară acţiunea 
"Săptămâna meseriilor", în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni: 
 promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi a modului de 
organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, în special, informare privind 
condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional şi beneficiile 
acestei forme de pregătire; consilierea elevilor din clasa a VIII - a, învăţământ 
gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional 
de stat; 
 oferta de şcolarizare pentru învăţământul profesional, condiţii de admitere. 

4 martie - 17 mai 
2019 

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2018 - 2019, şcolarizează 
elevi în clasa a VIII - a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de 
orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII - a, cu accent pe conştientizarea 
cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuarea pregătirii 
prin învăţământul profesional de stat. Activităţile de orientare şi consiliere se 
derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de 
asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 
învăţământul profesional de stat. 

13 - 31 mai 2019 Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial cu 
elevii de clasa a VIII - a şi părinţii acestora pentru prezentarea metodologiei şi a 
calendarului admiterii, a procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului 
de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual, şi 
a modului de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul 
profesional de stat, respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual. 

6 - 17 mai 2019 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei 
educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă 
educaţională pentru învăţământul profesional de stat vor implica şi operatori 
economici parteneri.  

Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei educaţionale 
la nivel regional. 

11 iunie 2019 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, prin completarea 
acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată 

12 iunie 2019 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, prin confirmarea finalizării 
operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile 

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

organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual) 

8 - 9 mai 2019 Eliberarea/transmiterea 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 acelaşi model de anexa la fişa de înscriere cu modelul aprobat ca 
anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal ("Anexa la fişa de 
înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă"). 

13 - 14 mai 2019 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă. 

NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unităţile de învăţământ stabilite de către 
comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti ca centre pentru probele 
de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

15 - 17 mai 2019 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 judeţeană/a municipiului 
Bucureşti. 

20 mai 2019 Comunicarea 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. 

24 mai 2019 Comunicarea 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, prin completarea acestora în aplicaţia informatică 
centralizată. 

27 - 29 mai 2019 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care 
candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 

4 iunie 2019 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au 
participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă la 
unităţile de învăţământ gimnazial absolvite. 

5 iunie 2019 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, prin introducerea şi confirmarea finalizării 
introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale  
pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special  

(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual) 

15 mai 2019 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 şcolarizare, 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. 

10 - 14 iunie 2019 Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 
NOTĂ: 
Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la 

ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 

9 - 10 iulie 2019 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia 
informatică centralizată 

NOTĂ: 
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de 

admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în 
şedinţă publică. Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe 
locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional 
de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 
nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează 
probă suplimentară de admitere. 

9 - 10 iulie 2019 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând 
aplicaţia informatică centralizată 

NOTĂ: 
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special 

sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal 
special, incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul liceal de stat. 

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat 
Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat 

24 - 26 iunie 2019 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor 
şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul 
profesional de stat cu informaţiile privind numele şi codul unităţii de învăţământ 
gimnazial, media claselor V - VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a 
VIII - a. 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în 
învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta 

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu 
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 

NOTĂ: 
Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere 

elevilor din clasa a VIII - a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 
corigenţă sau repetenţie. 

24 - 26 iunie 2019 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională 
pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul 
profesional de stat 

Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul 
profesional oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către 
candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. 

Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor 
înscrişi la învăţământul profesional de stat şi Procedura de selecţie (art. 8 din 
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 
5.033/2016). 

NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 

corigenţă sau repetenţie. 

26 iunie 2019 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 
profesional a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional Transmiterea 



către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul 
de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru fiecare 
calificare profesională 

Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor 
înscrişi la învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează 
preselecţie şi Procedura de preselecţie. 

27 - 28 iunie 2019 
Pentru candidaţii care 
optează pentru 
unităţile de învăţământ 
şi calificările la care se 
organizează sesiune 
de preselecţie 

Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis 
organizarea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de 
învăţământ care organizează preselecţie 

28 iunie 2019 
Pentru candidaţii care 
optează pentru 
unităţile de învăţământ 
şi calificările la care se 
organizează sesiune 
de preselecţie 

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de învăţământ 
care a organizat sesiunea de preselecţie 

În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât 
numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi 
însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere. 

De asemenea se vor comunica informaţii privind posibilitatea înscrierii 
candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o unitate de învăţământ care 
are ofertă în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual, care nu a 

organizat probe de preselecţie (respectiv probe eliminatorii în cazul 
învăţământului dual). 

28 iunie 2019 
Pentru candidaţii care 
optează pentru 
unităţile de învăţământ 
şi calificările la care se 
organizează sesiune 
de preselecţie 

Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de înscriere la 
învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat 
sesiunea de preselecţie 

NOTĂ: 
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru 

calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, 
aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte 
calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. 

În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la preselecţie, pe 
locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba 
respectivă de preselecţie, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă. 

28 iunie - 1 iulie 
2019 

Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care 
şcolarizează în învăţământul profesional de stat care nu au organizat sesiune de 
preselecţie, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat 

Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de 
înscriere prevăzute mai sus, precum şi cei care au renunţat la locul ocupat în 
sesiunea de preselecţie. De asemenea se pot înscrie şi candidaţi care au fost 
respinşi la probe eliminatorii organizate în învăţământul dual. 

NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 

corigenţă sau repetenţie. 
Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat 

preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin 
completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor 
profesionale pentru care optează. 

1 iulie 2019 Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă 
educaţională pentru învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor înscrişi la 
învăţământul profesional de stat. Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, 
ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind 
organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ unde 
numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare 
calificare profesională 

2 - 3 iulie 2019 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere 
NOTĂ: 



Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ 
şi la calificările profesionale pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât 
numărul locurilor disponibile. 

3 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de 
învăţământ care au organizat proba 

Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere 

4 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 
contestaţiilor de către unităţile de învăţământ care au organizat proba 

4 iulie 2019 Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor 
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învăţământul profesional 

Transmiterea, utilizând aplicaţia informatică centralizată, la comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor declaraţi admişi şi a celor 
respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat, de către toate unităţile de 
învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere 

5 iulie 2019 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru 
învăţământul profesional de stat a candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul 
profesional de stat. Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a 
candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat 

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii 
admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi 

8 - 12 iulie 2019 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii 
declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul 
profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II - a de admitere în 
învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II - a de admitere în 
liceu. 

8 - 12 iulie 2019 Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au 
fost declaraţi admişi 

12 iulie 2019 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma 
neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere 

15 - 16 iulie 2019 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 
profesionale pentru care s-a organizat probă de preselecţie decât cu acordul 
unităţilor de învăţământ respective. 

17 iulie 2019 Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor 
înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, 
după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea 
cazurilor speciale 

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat 
din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii 
înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat 

18 iulie 2019 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la 
toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II - 
a de admitere la învăţământul profesional de stat 

18 iulie 2019 Comunicarea către 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 afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru 
etapa a II - a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul 
Bucureşti 

Afişarea la sediul unităţilor învăţământ cu ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional de stat a locurilor libere pentru etapa a II - a, pe domenii 
de pregătire şi calificări profesionale 

Etapa a II - a de admitere în învăţământul profesional de stat 

17 - 18 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care organizează probe de 



verificare a cunoştinţelor la limba maternă (numai 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) 

19 iulie 2019 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

22 - 24 iulie 2019 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru 
învăţământ profesional de stat pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de 
admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu sau 
învăţământul profesional, şi care solicită să participe la admiterea în învăţământul 
profesional de stat în etapa a II - a 

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu 
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă 

NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. 

22 - 24 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas 
locuri libere în urma etapei I de admitere pe baza fişelor de înscriere în 
învăţământul profesional de stat 

Unităţile de învăţământ la care au rămas locuri libere în urma etapei I de 
admitere vor afişa informaţii privind organizarea probei suplimentare de admitere 
(data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte 
detalii organizatorice), cu precizarea că proba suplimentară de admitere sa va 
susţine doar în cazul în care numărul de candidaţi care se vor înscrie pentru o 
anumită calificare va fi mai mare decât numărul locurilor oferite pentru calificarea 
respectivă numărul locurilor oferite pentru calificarea respectivă Unităţile de 
învăţământ care organizează preselecţie vor afişa precizări detaliate privind 
organizarea probei de preselecţie (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare 
de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) 

24 iulie 2019 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 
profesional, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat şi a 
graficului de desfăşurare a probei de preselecţie şi/sau a probei suplimentare de 
admitere, după caz. 

Transmiterea către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere a 
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare 
calificare profesională 

25, 26, 29 iulie 
2019 

Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis 
derularea acesteia. Comunicarea rezultatelor preselecţiei de către unitatea de 
învăţământ care a organizat preselecţie 

NOTĂ: 
În situaţia în care candidaţii care au fost înscrişi la o calificare pentru care s-a 

organizat probă de preselecţie şi au fost declaraţi respinşi în urma susţinerii probei, 
dar au completat mai multe opţiuni, pentru mai multe calificări din oferta unităţii de 
învăţământ, calificări pentru care nu s-a organizat probă de preselecţie, vor fi 
înscrişi, în ordinea opţiunilor din fişă, pentru participarea la proba suplimentară de 
admitere dacă numărul candidaţilor la calificarea respectivă este mai mare decât 
numărul de locuri disponibile. 

Desfăşurarea probei suplimentare de admitere. Comunicarea rezultatelor la 
proba suplimentară de admitere de către unitatea de învăţământ care a organizat 
proba 

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor 
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învăţământul profesional 

Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor admişi şi 
a celor respinşi la învăţământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a 
mediei de admitere la învăţământul profesional 

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii 
admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi şi 
repartizarea acestora de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti 

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat 



din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, la comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor 
respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat de către toate unităţile de 
învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere 

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat 
din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei locurilor neocupate la 
învăţământul profesional de stat. 

Afişarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB şi transmiterea de către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ 
gimnazial, a situaţiei locurilor libere în învăţământul profesional de stat, cu 
evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual, pentru care se va face 
repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. 

30 iulie 2019 Primirea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
cererilor de înscriere la învăţământul profesional din partea absolvenţilor clasei a 
VIII - a care nu au participat sau nu au fost declaraţi admişi în etapele anterioare, 
pe locurile neocupate în etapele anterioare 

31 iulie - 1 august 
2019 

Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
absolvenţilor clasei a VIII - a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în 
etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar. NOTĂ: 

La unităţile de învăţământ la care s-a derulat proba de preselecţie pot fi 
repartizaţi numai absolvenţii care au susţinut proba de preselecţie. La unităţile de 
învăţământ şi la calificările la care s-a derulat proba de preselecţie pot fi repartizaţi 
şi absolvenţi care nu au susţinut această probă numai la solicitarea scrisă a 
operatorilor economici şi a unităţilor de învăţământ, adresată comisiei de admitere 
judeţene/a municipiului Bucureşti. 

Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ 
la care au fost repartizaţi 

1 august 2019 Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru 
învăţământul profesional de stat şi învăţământ dual a listelor candidaţilor înscrişi la 
învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual 

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării 



PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA a IX-a,  

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI DE STAT, CU FRECVENȚĂ – ZI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

COD 
SPECIALIZARE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT DOMENIUL CALIFICARE NIVEL 3 

(Conform C.N.C.) 
FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT
NR. 

LOCURI 

601 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ 
CONSTANŢA Turism şi alimentaţie Bucătar Zi 28 

599 COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA Turism şi alimentaţie Ospatar (chelner) vânzator în unități 
de alimentație Zi 28 

597 COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA Comerț Comerciant - vânzător Zi 28 
601 COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA Turism şi alimentaţie Bucătar Zi 28 
591 LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ Agricultură Horticultor Zi 28 
597 LICEUL COBADIN Comerț Comerciant - vânzător Zi 28 
503 LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA Mecanică Tubulator naval Zi 28 
502 LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA Mecanică Lacatuș construcții navale Zi 28 
567  LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA Electric Electrician exploatare joasă tensiune Zi 30 
591 LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV Agricultură Horticultor Zi 28 

511 LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ 
CERNAVODĂ Mecanică Sudor Zi 28 

563 LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ 
CERNAVODĂ Electric Electrician constructor Zi 14 

523 LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ 
CERNAVODĂ Mecanică Mecanic utilaje și instalații în 

industrie Zi  14 

511 LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ 
CONSTANŢA Mecanică Sudor Zi 28 

598 LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ 
CONSTANŢA Turism şi alimentaţie Lucrător hotelier Zi 28 

596 LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’ 
HÂRŞOVA Comerț Recepționer - distribuitor Zi 28 

511 LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’ 
HÂRŞOVA Mecanică Sudor Zi 28 

578 LICEUL TEHNOLOGIC CIOBANU Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar Zi 28 



COD 
SPECIALIZARE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT DOMENIUL CALIFICARE NIVEL 3 

(Conform C.N.C.) 
FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT
NR. 

LOCURI 

603 LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC Industrie alimentară Brutar - patiser - preparator produse 
făinoase Zi 56 

587 LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA Agricultură Agricultor culturi de câmp Zi 28

572 
LICEUL TEHNOLOGIC DE 

ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 
CONSTANŢA 

Electric Electrician de întreținere și reparații 
aparatură electrocasnică Zi 28 

567 
LICEUL TEHNOLOGIC DE 

ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 
CONSTANŢA 

Electric Electrician exploatare joasă tensiune Zi 28 

506 LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ 
CONSTANŢA Mecanică Tinichigiu vopsitor auto Zi 28 

527  LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ 
CONSTANŢA Mecanică Mecanic auto Zi 112 

601 LICEUL TEHNOLOGIC ’DOBROGEA’ 
CASTELU Turism şi alimentaţie Bucătar Zi 28 

599 LICEUL TEHNOLOGIC ’DOBROGEA’ 
CASTELU Turism şi alimentaţie Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație Zi 28 

511 LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR 
HURMUZESCU’ MEDGIDIA Mecanică Sudor Zi 28 

527 LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR 
HURMUZESCU’ MEDGIDIA Mecanică Mecanic auto Zi 28 

603 LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON 
COSTIN’ CONSTANŢA Industrie alimentară Brutar - patiser - preparator produse 

făinoase Zi 15 

575 LICEUL TEHNOLOGIC ’I.C.BRĂTIANU’ 
NICOLAE BĂLCESCU 

Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice Zidar - pietrar - tencuitor Zi 28 

606 LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA Industrie alimentară Preparator produse din lapte Zi 25 
587 LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA Agricultură Agricultor culturi de câmp Zi 25 

630 LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ 
CONSTANŢA 

Estetica şi igiena corpului 
omenesc 

Frizer - coafor - manichiurist - 
pedichiurist Zi 28 

598 LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ 
CONSTANŢA Turism şi alimentaţie Lucrător hotelier Zi 13 

502 LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ 
MANGALIA Mecanică Lacatuș construcții navale Zi 15 



COD 
SPECIALIZARE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT DOMENIUL CALIFICARE NIVEL 3 

(Conform C.N.C.) 
FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT
NR. 

LOCURI 

527 LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ 
MANGALIA Mecanică Mecanic auto Zi 15 

511 LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ 
MANGALIA Mecanică Sudor Zi 28 

544 LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ 
MANGALIA Electromecanică Electromecanic nave Zi 15 

630  LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ 
MANGALIA 

Estetica şi igiena corpului 
omenesc 

Frizer - coafor - manichiurist - 
pedichiurist Zi 15 

603  LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ 
OVIDIU Industrie alimentară Brutar - patiser - preparator produse 

făinoase Zi 28 

599  LICEUL TEHNOLOGIC ’JEAN DINU’ 
ADAMCLISI Turism şi alimentaţie Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație Zi 28 

511  LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ 
NĂVODARI Mecanică Sudor Zi 28 

536 LICEUL TEHNOLOGIC ’MIHAI VITEAZUL’ 
MIHAI VITEAZU Mecanică Mecanic agricol Zi 28 

599 LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE 
DUMITRESCU’ CUMPĂNA Turism şi alimentaţie Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație Zi 14 

630 LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE 
DUMITRESCU’ CUMPĂNA 

Estetica şi igiena corpului 
omenesc 

Frizer - coafor - manichiurist - 
pedichiurist Zi 14 

593 LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE 
ISTRĂŢOIU’ DELENI Agricultură Zootehnist Zi 28 

501 LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE 
TITULESCU’ MEDGIDIA Mecanică Lacatuș construcții metalice și utilaj 

tehnologic  Zi 28 

620 LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE 
TITULESCU’ MEDGIDIA Industrie textilă şi pielărie Confecționer produse textile Zi 28 

511 LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE 
TITULESCU’ MEDGIDIA Mecanică Sudor Zi 28 

599 LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ 
CONSTANŢA Turism şi alimentaţie Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație Zi  28 

511 LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ 
CONSTANŢA Mecanică Sudor Zi 28 

587 LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR Agricultură Agricultor culturi de câmp Zi 28 

630 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL 
MADGEARU’ CONSTANŢA 

Estetica şi igiena corpului 
omenesc 

Frizer - coafor - manichiurist - 
pedichiurist Zi 28 



COD 
SPECIALIZARE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT DOMENIUL CALIFICARE NIVEL 3 

(Conform C.N.C.) 
FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT
NR. 

LOCURI 

599 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL 
MADGEARU’ CONSTANŢA Turism şi alimentaţie Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație Zi 28 

588  LICEUL TEORETIC BĂNEASA Agricultură Lucrător în agroturism Zi 28 
587  LICEUL TEORETIC BĂNEASA Agricultură Agricultor culturi de câmp Zi 28 

604  LICEUL TEORETIC 'MIHAIL 
KOGĂLNICEANU' MIHAIL KOGĂLNICEANU Industrie alimentară Preparator produse din carne și pește Zi 28 

587 LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ Agricultură Agricultor culturi de câmp Zi 28 

632 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 

’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ 
CONSTANŢA 

Teologic Dascăl (catehet) Zi 28 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA a IX‐a, 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI PARTICULAR CU TAXĂ, CU FRECVENȚĂ – ZI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019‐2020 

COD 
SPECIALIZARE  UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT  DOMENIUL 

CALIFICARE NIVEL 3

( Conform C.N.C.) 
FORMA DE

ÎNVĂŢĂMÂNT  NR. LOCURI

Liceul Tehnologic Ucecom “Spiru Haret” Constanța Mecanică de motoare  Mecanic auto Zi 28

Liceul Tehnologic Ucecom “Spiru Haret” Constanța  Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

Frizer ‐ coafor ‐
manichiurist ‐pedichiurist  Zi  28 



1) Unitatea = Unitatea de învăţământ 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 la OMENCS nr. 5068/31.08.2016. 
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 la OMENCS nr. 5068/31.08.2016. 
4) Menţiune = Se completează dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte/tutore și conducerea şcolii. 
MEN este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.  Sunt publice pentru o perioadă 
de 2 ani următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele elevului și rezultatele aferente evaluărilor acestuia.
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale. 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. înreg.______  /______- 2019

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat

Codul numeric personal: Data naşterii: -             - 
 Z   Z   L   L       A   A   A  A 

Numele : Init. 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. 

OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului. 
2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare, pentru care optează

     Candidat    Părinte/Tutore

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/Tutore

Unitatea: 1) ____________________________________________  

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:    

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

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

OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului. 
2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări planul de şcolarizare, pentru care optează

Candidat  Părinte/Tutore

Proba suplimentară de admitere: 3)    Nota:   , 

                               Lb:   Nota:      ,   Lb:      Nota:     , 

Media de admitere:    ,      Rezultat admitere:    Admis    Respins 

Menţiune: 4)

Candidat    Părinte/Tutore

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 

http://www.edu.ro/


ANEXA Nr. 2 

CALENDARUL 
ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL PENTRU CALIFICĂRI PROFESIONALE DE 
NIVEL 3, CONFORM CADRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR PENTRU ANUL 

ŞCOLAR 2019 - 2020 

DATA - LIMITĂ/ 
PERIOADA 

 

ACTIVITATEA 

Pregătirea admiterii 

1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi 
organizarea admiterii 

11 februarie 2019 Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional de stat, spre aprobare, la Inspectoratul Școlar Județean 
Constanța/al Municipiului București (ISJ/ISMB), a propunerii privind Componența Comisiei 
de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ 
profesional de stat, avizată de Consiliul de administrație al unitățiii de învățământ. 

18 februarie 2019 Transmiterea de către ISJ/ISMB către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională 
pentru învăţământul dual a aprobării Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care 
organizează învăţământ dual 

22 februarie 2019 Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul dual, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, a 
Procedurii de admitere 
Procedura de admitere, aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care 
are ofertă educaţională pentru învăţământul dual, este transmisă de aceasta, spre avizare, la 

 28 februarie 2019 ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul dual, avizul pentru Procedura de admitere. 

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul 
dual a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire şi 
calificări profesionale pentru învăţământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 
2019 - 2020 şi a calendarului probelor de admitere. Se vor afişa informaţii privind probele 
de admitere şi se va menţiona în mod expres faptul că se vor organiza probe de admitere 
doar în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare 
decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidaţi 
înscrişi pe numărul de locuri disponibile la solicitarea operatorilor economici parteneri, cu 
precizarea datelor planificate pentru eventualele probe de admitere organizate în prima şi a 
doua etapă de admitere, conform prezentului calendar. De asemenea se va menţiona în 
mod expres dacă se organizează probe de admitere eliminatorii. 

28 februarie 2019 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de opţiuni pentru 
învăţământul dual - anexă la fişa de înscriere în învăţământul profesional 

13 mai 2019 Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual aprobate, concretizată în domenii 
de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici parteneri şi a 
locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, la sediul unităţilor de învăţământ 
gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul 
dual. 

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, în Sistemul Informatic 
Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a 
informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi 

Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care cuprinde informaţii despre 
admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual 

t l l  2019  2020  î t ţi  di ti tă



15 - 24 mai 2019 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile 
legate de admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în 
învăţământul dual pentru anul şcolar 2019 – 2020. 

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de informare a elevilor 
şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual 
(metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în 
învăţământul profesional de stat, respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual) 

31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor care cuprind informaţii despre 
admitere ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită. 

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare 
a studiilor în învăţământul dual 

18 februarie - 1 
martie 2019 

Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial din judeţele 
care au plan de şcolarizare pentru învăţământul dual despre posibilitatea continuării 

studiilor de către absolvenţii claselor a VIII - a în învăţământul dual, dar şi în învăţământul 
profesional de stat. Se vor prezenta următoarele: 
− aspecte specifice privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual; 
− calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual; 
− posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului dual, dar şi după 
finalizarea învăţământului profesional de stat. 

25 februarie –  29 
martie 2019 

Unităţile de învăţământ care îşi propun să şcolarizeze în învăţământul dual în anul şcolar 
2019 - 2020 organizează, în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, acţiuni 
privind: 
− promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a modului de organizare şi 
funcţionare a învăţământului dual, în special, informare privind condiţiile de acces la 
învăţământul dual şi beneficiile acestei forme de pregătire profesională; 
− popularizarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual, oportunităţile de pregătire prin 
învăţământul dual, perspectivele de angajare, condiţiile de admitere. 

4 martie - 17 mai 
2019 

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2018 - 2019, şcolarizează elevi în 
clasa a VIII - a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi 
consiliere cu elevii de clasa a VIII - a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii 
şi a oportunităților pentru carieră şi pe continuare a pregătirii prin învăţământul dual, 
dar şi prin învăţământul profesional de stat. 

Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului 
judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor 
în învăţământul dual, dar şi în învăţământul profesional de stat. 

13 - 31 mai 2019 Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial cu părinţii şi 
elevii de clasa a VIII - a pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a 
procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul dual, dar şi la 
învăţământul profesional de stat, a modului de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere 
în învăţământul profesional de stat, respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual.  

În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în mod 
obligatoriu, aspectele specifice privind învăţământul dual. 

6 - 17 mai 2019 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei educa- 
ţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională 
pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul profesional de stat vor implica şi operatorii 
economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei 
educaţionale la nivel regional. 

11 iunie 2019 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, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică 
centralizată. 



12 iunie 2019 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, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării 
acestor date în aplicaţia informatică centralizată. 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
− numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor 

naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne 
− 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 respective 
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual) 

8 - 9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea 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 acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la 
fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal ("Anexa la fişa de înscriere pentru 
participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă"). 

13 - 14 mai 2019 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 

NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unităţile de învăţământ stabilite de către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti ca centre pentru probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

15 - 17 mai 2019 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 judeţeană/a municipiului Bucureşti. 

20 mai 2019 Comunicarea 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. 

24 mai 2019 Comunicarea 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, prin 
completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată. 

27 - 29 mai 2019 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au 
susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

4 iunie 2019 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la 
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de 
învăţământ gimnazial absolvite. 

5 iunie 2019 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, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică 
centralizată. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru 
 învăţământul special 

(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual) 

15 mai 2019 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 şcolarizare, în limita a 1 - 2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri 
speciale pentru candidaţii romi la clasele de învăţământ dual la care, conform 
procedurii de admitere, se organizează probe de admitere independent de numărul 
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile. 



10 - 14 iunie 2019 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 ISJ/ISMB - 
comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. 

9 - 10 iulie 2019 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică 
centralizată 

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în 
baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. 

Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale pentru 
romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia - cadru de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform 
Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 
3.556/2017, cu modificările ulterioare. 

Pot fi admişi candidaţi romi la clasele de învăţământ dual, la care, conform procedurii de 
admitere, NU se organizează probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi 
pe numărul de locuri disponibile. 

9 - 10 iulie 2019 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând aplicaţia 
informatică centralizată. 
NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul dual special sunt similare 
cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în Metodologia 
de organizare si desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat. 

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul dual 

Etapa I de admitere în învăţământul dual 

24 - 26 iunie 2019 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicită înscrierea în învăţământul dual, 
fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, cu informaţiile privind numele şi codul 
unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V - VIII şi datele personale ale absolvenţilor 
claselor a VIII - a. 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul 
profesional de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în învăţământul dual, fără anexa 
"Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual". 

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, 
împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la 
proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor 
din clasa a VIII - a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. 

Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual se eliberează de către unitatea de învăţământ 
care organizează învăţământ dual. 

24 - 26 iunie 2019 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se 
anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează la 
unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual. 

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



26 iunie 2019 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual a listei 
candidaţilor înscrişi în învăţământul dual 

În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare 
decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe 
de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, se 
afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a 
eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru 
înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice). 

Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi 
înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională. 

27 - 28 iunie 2019 
Pentru candidaţii 
care optează 
pentru unităţile 
de învăţământ şi 
calificările la 
care se 
organizează 
probe 
eliminatorii 

Derularea probelor eliminatorii, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea 
acestora, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care 
organizează probe eliminatorii. 

Rezultatele probelor eliminatorii se comunică la sfârşitul fiecărei zile în care au fost 
susţinute probele respective, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii 
candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care are 
ofertă în învăţământul dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul 
profesional la unităţile de învăţământ şi calificările la care nu s-au organizat probe de 
preselecţie, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv 
în învăţământul profesional. 

27 - 28 iunie 2019 
Pentru candidaţii 
care optează 
pentru unităţile 
de învăţământ şi 
calificările la 
care se 
organizează 
probe 
eliminatorii 

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ care a 
organizat probe eliminatorii 

În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este mai mare 
decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe 
de admitere indiferent de numărul de candidaţi admişi în urma probelor eliminatorii, se 
afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de 
desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice). 

Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual se 
afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii 
candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care 
organizează învăţământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul 
profesional la unităţile de învăţământ şi calificările la care nu s-au organizat probe de 
preselecţie, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv 
în învăţământul profesional. Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează 
admiterea în învăţământul dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele 
eliminatorii, fişele de înscriere la învăţământul profesional în vederea înscrierii la alte unităţi 
de învăţământ care organizează învăţământ profesional sau dual. 

Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 

27 - 28 iunie 2019 
Pentru candidaţii 
care optează 
pentru unităţile de 
învăţământ şi 
calificările la care 
se organizează 
probe 
eliminatorii 

Ridicarea de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii a fişelor de înscriere la 
învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat probele 

NOTĂ: În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia nu vor 
ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe 
care le-au marcat în fişa de înscriere. 

Candidaţii vor fi informaţi că în cazul în care numărul candidaţilor care se vor înscrie la 
calificarea/calificările profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de 
locuri se va organiza o probă de admitere. 



27 iunie - 1 iulie 
2019 

Înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ care 
şcolarizează în învăţământul profesional de stat, pe baza fişei de înscriere în învăţământul 
profesional de stat. 

Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere 
prevăzute mai sus. 

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

Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat probe 
eliminatorii şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea 
casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale pentru care 
optează. 

1 iulie 2019 Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională 
pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul dual. Afişarea 
informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte 
detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere, la unităţile de învăţământ 
unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum şi 
în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi 
înscrişi pe numărul de locuri disponibile 

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu 
numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, inclusiv dual, pe fiecare calificare 
profesională 

2 - 3 iulie 2019 Desfăşurarea probelor de admitere. 
NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi pentru 

calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscrişi este mai mare decât numărul 
locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent 
de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile. 

3 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual de către unităţile de 
învăţământ care au organizat aceste probe 

Depunerea contestaţiilor la probele de admitere. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii 
şi la probele orale nu pot fi contestate. 

4 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor de către 
unităţile de învăţământ care le-au organizat. 

4 iulie 2019 Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de 
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual. 

Transmiterea, utilizând aplicaţia informatică centralizată, la comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la 
admiterea în învăţământul dual de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au 
desfăşurat sau nu probe de admitere. 

5 iulie 2019 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor 
declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat. 
Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor admişi şi a 
celor respinşi la învăţământul profesional de stat. 

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, 
respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi. 

8 - 12 iulie 2019 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi 
respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în 
învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II - a de admitere în învăţământul profesional, în 
învăţământul dual, sau în etapa a II - a de admitere în liceu. 

8 - 12 iulie 2019 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost 
declaraţi admişi. 

12 iulie 2019 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul dual a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în 
această etapă de admitere. 



15 - 16 iulie 2019 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 profesionale pentru care s-au organizat probe 
eliminatorii şi/sau de admitere decât cu acordul unităţilor de învăţământ respective. 

17 iulie 2019 Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a 
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, după 
depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale 

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea 
de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor 
neocupate la învăţământul profesional de stat şi, în mod distinct, în învăţământul dual. 

18 iulie 2019 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate 
unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II - a de admitere 
la învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual. 

18 iulie 2019 Comunicarea către 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, 
cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual ISJ/ISMB afişează şi publică pe 
pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II - a de admitere în învăţământul 
profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din 
învăţământul dual. 

Etapa a II - a de admitere în învăţământul dual 

17 - 18 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care organizează probe de verificare a 
cunoştinţelor la limba maternă (numai 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). 

19 iulie 2019 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

22 - 24 iulie 2019 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru 
învăţământ profesional de stat (fără anexa: "Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual", care 
se eliberează de către unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual), pentru 
candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost 
repartizaţi/admişi la liceu sau la învăţământul profesional sau la învăţământul dual, şi care 
solicită să participe la admiterea în învăţământul dual în etapa a II – a. 

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, 
împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la 
proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 
dual şi la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fişelor de 

înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru 
învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care 
organizează învăţământ dual. 

NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. 

22 - 24 iulie 2019 Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 
dual şi la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fişelor de 

înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru 
învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care 
organizează învăţământ dual. 

NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. 



24 iulie 2019 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual a listei 
candidaţilor înscrişi în învăţământul dual. În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la 
unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul 
în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi 
pe numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea 
probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea 
candidaţilor, alte detalii organizatorice). 

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu 
numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul dual, pe fiecare calificare profesională. 

25, 26, 29 iulie 
2019 

Derularea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis 
organizarea acestora, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de 
învăţământ care organizează probe eliminatorii. 

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ care a 
organi- 
zat probe eliminatorii. 

NOTĂ: În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este mai 
mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de 
probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi admişi în urma probelor eliminatorii, se 
afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de 
desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice). 

Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 
În situaţia în care candidaţii care au fost înscrişi la o calificare pentru care s-a organizat 

probă eliminatorie au fost declaraţi respinşi în urma susţinerii probei, dar au completat mai 
multe opţiuni, pentru mai multe calificări din oferta unităţii de învăţământ, rămân înscrişi 
pentru admiterea la calificări pentru care nu s-a organizat probă eliminatorie şi vor fi înscrişi, 
în ordinea opţiunilor din fişă, pentru participarea la proba de admitere organizată 
dacănumărul candidaţilor la calificarea respectivă este mai mare decât numărul de locuri 
disponibile sau dacă s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de 
candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile. 
  Desfăşurarea celorlalte probe de admitere, neeliminatorii. Comunicarea rezultatelor 
la proba de admitere de către unitatea de învăţământ care a organizat proba. 
 Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de 
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul 
profesional 

Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor admişi şi a celor 
respinşi la învăţământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere 
la învăţământul profesional 

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, 
respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi şi repartizarea acestora de 
către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea 
de învăţământ, în format electronic şi în scris, la comisia de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în 
învăţământul profesional de stat de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au 
desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere  

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea 
de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat. 

Afişarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB şi transmiterea de către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei 
locurilor libere în învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din 
învăţământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere 
judeţeană/municipiului Bucureşti. 

NOTĂ: Proba de admitere se organizează numai în situaţia în care numărul celor înscrişi 
este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea 
de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri 
disponibile. 



30 iulie 2019 Primirea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a cererilor de 
înscriere la învăţământul dual din partea absolvenţilor clasei a VIII - a care nu au participat 
sau nu au fost declaraţi admişi în etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele 
anterioare 

31 iulie - 1 august 
2019 

Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
absolvenţilor clasei a VIII - a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele 
anterioare, care nu   s-au înscris în perioada prevăzută de calendar sau care şi-au încheiat 
situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare. 

NOTĂ: La unităţile de învăţământ la care s-au derulat probe de admitere, repartizarea 
absolvenţilor care nu au susţinut aceste probe se poate realiza numai la solicitarea scrisă a 
unităţilor de învăţământ respective şi a operatorilor economici parteneri, adresată comisiei de 
admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. 

Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au fost 
repartizaţi. 

1 august 2019 Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru 
învăţământul profesional de stat şi învăţământ dual, a listelor candidaţilor înscrişi la 
învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual. 

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării. 



OFERTA DE ŞCOLARIZARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA OPERATORULUI 
ECONOMIC 

DATE DE CONTACT: ADRESA DE 
E-MAIL/NR. DE TELEFON/ NR. FAX 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU SATISFACEREA 
SOLICITĂRILOR AGENŢILOR ECONOMICI 

NR. 
LOCURI 

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT

CALIFICAREA 
PROFESIONALĂ

1 SC AVIA MOTORS SRL 
Șos. Mangaliei nr.217, 

Constanța/Tel.0372413500/ Fax. 0241 
583 838 

10 LICEUL TEHNOLOGIC 
"DIMITRIE LEONIDA" 

CONSTANŢA 

Mecanic auto 

10 Tinichigiu vopsitor auto 

2 SC RĂDĂCINI MOTORS SRL Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 133-135, 
Constanţa/ Tel. 0341180180 

3 LICEUL TEHNOLOGIC 
"DIMITRIE LEONIDA" 

CONSTANŢA 

Mecanic auto 

2  Tinichigiu vopsitor auto 

3 

CAMERA DE COMERT ROMÂNO-
GERMANĂ- REPREZENTANT AL 

SELGROS, PENNY SI METRO 
ROMÂNIA 

Bucureşti, Str. Clucerului 35, et. 2/ Tel. 
0212231531, 0212231538 23 COLEGIUL COMERCIAL 

’CAROL I’ CONSTANŢA Comerciant - vânzător 

4 SC PHOENICIA SRL Bulevardul Mamaia Nord, Loc. 
Mamaia Nord/ Tel. 0241831111 

10 LICEUL TEHNOLOGIC 
’GHEORGHE MIRON 

COSTIN’ CONSTANŢA 

Bucătar 

28 
Ospătar (chelner) 

vânzator în unități de 
alimentație 

5 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ MAMAIA 
CONSTANŢA 

Hotel Tomis Mamaia/ e- mail 
office@opmcta.ro/ Tel. 0732345354 18 

LICEUL TEHNOLOGIC 
’GHEORGHE MIRON 

COSTIN’ CONSTANŢA 
Bucătar 

6 SC ROMÂNIA HYPERMARCHET SA - 
CORA BRĂTIANU 

Constanţa, Str. Cumpenei nr. 2/ Tel. 
0734173400 15 

LICEUL TEHNOLOGIC 
’GHEORGHE MIRON 

COSTIN’ CONSTANŢA 

Brutar - patiser - 
preparator produse 

făinoase 

7 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ MAMAIA 
CONSTANŢA 

Hotel Tomis Mamaia/ e- mail 
office@opmcta.ro/ Tel. 0732345354 15 

LICEUL TEHNOLOGIC 
’IOAN N.ROMAN’ 

CONSTANŢA 
Lucrător hotelier 

8 SC PHOENICIA SRL Bulevardul Mamaia Nord, Loc. 
Mamaia Nord/ Tel. 0241831111 28 

LICEUL TEHNOLOGIC 
’LAZĂR EDELEANU’ 

NĂVODARI 
Lucrător hotelier 



Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

M INISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. înreg.______  /______- 2019

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Anexa la Fişa pentru înscrierea în învăţământul profesional 1) 

-  FIŞA DE OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL 1)   -

Codul numeric personal: Data naşterii: -             - 
   Z   Z   L   L       A   A   A  A 

Numele: Init. tată:     Prenumele:

Unitatea: 2)____________________________________________  

Opţiuni pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară în învăţământul dual:

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

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

OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului. 
2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare, pentru care optează

Candidat  Părinte

Probe eliminatorii 3):      Rezultat:   Promovat     Nepromovat 

Probe de admitere:4)     Media:     ,   Rezultat: Promovat    Nepromovat 

                             Lb:    Nota:  ,                           Lb:    Nota:   , 

Media de admitere:      ,    Rezultat admitere:    Admis   Respins 

Menţiune 5): 

Candidat     Părinte

Unitatea: 2)____________________________________________  

Opţiuni pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară în învăţământul dual: 

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

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

OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului 
2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare, pentru care optează

Candidat        Părinte

Probe eliminatorii 3):      Rezultat:     Promovat  Nepromovat 

Probe de admitere:4)     Media:    ,        Rezultat: Promovat  Nepromovat 

                             Lb:    Nota :     ,                         Lb:    Nota:   , 

Media de admitere:      ,      Rezultat admitere:     Admis   Respins              

Menţiune 5):

Candidat  Părinte

1) Datele din această anexă se completează la unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul în învăţământul dual.
2) Unitatea = Unitatea de  învă ț ă m ân t  la care se înscrie candidatul în învăţământul dual.
3) Datele referitoare la probe eliminatorii se vor completa doar în situațiile în care se organizează probe de admitere care includ şi probe eliminatorii.
4) Datele referitoare la probe de admitere se vor completa doar în situațiile în care, prin procedura de admitere, s-a decis organizarea acestor probe.
5) Menţiune = Se completează dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte și conducerea şcolii.

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 
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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 
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