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DRAGI ELEVI, STIMAŢI PĂRINŢI ! 

Admiterea în învățământul liceal și profesional, sesiunea 2016, se va 

desfăşura cu respectarea prevederilor OMEN nr. 5082 din 31.08.2015. 

Deoarece, procedurile propuse pentru admiterea absolvenţilor clasei a 

VIII-a la unităţile de învăţământ liceal și profesional se caracterizează prin 

complexitate, s-a realizat această broşură în care sunt cuprinse toate datele 

care pot veni în ajutorul celor interesaţi (elevi, părinţi, profesori).  

Ghidul cuprinde: extrase din metodologiile sus amintite, datele de 

contact ale liceelor din judeţul Covasna, planul de şcolarizare (de unde 

puteţi alege codurile specializărilor și calificărilor), calendarul admiterii, 

informaţii cu privire la admiterea în învăţământul special, seral şi frecvenţă 

redusă şi pe locurile speciale pentru elevi de etnie romă.  

Pentru o informare corectă şi în timp util, fiecare absolvent al clasei a 

VIII-a va intra în posesia unui exemplar al acestui ghid, astfel încât să 

poată parcurge toate etapele admiterii într-o treaptă superioară de 

şcolarizare. 

Studiaţi cu atenţie conţinutul acestui ghid informativ, respectaţi cu 

stricteţe indicaţiile primite din partea dirigintelui şi a directorului şcolii, şi 

suntem convinşi că veţi reuşi să vă înscrieţi în unitatea de învăţământ la 

specializarea/calificarea la care doriţi să vă continuaţi studiile. 

Vă dorim succes! 
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EXTRAS DIN METODOLOGIA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 

anul şcolar 2016 – 2017 

 Absolvenţii  clasei a VIII-a din promoţia 2016, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile

anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017, inclusiv, 

se pot înscrie în învăţământul liceal, la cursuri de zi;  

 Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data

începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017, inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal, doar la cursuri 

serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii;   

 Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere,

care se calculează ca medie ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută 

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

a – a VIII-a, care are o pondere de 25%;  

 Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a

VIII-a este inferioară notei cinci, cu două zecimale, fără rotunjire; 

 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) se face prin repartizare 

computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului, în limita 

locurilor aprobate prin planul de şcolarizare; 

 Pentru licee teoretice şi vocaţionale, 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; 

 În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se efectuează 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; 

 Pentru liceele din filiera vocaţională – profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic – se

vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei şi a 

calendarului admiterii; 

 Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, vor organiza o probă de

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, în aceeaşi perioadă cu probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă; 

 Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, Comisia

judeţeană de admitere va organiza o probă de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă, 

conform calendarului admiterii; 

 Candidații care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere

internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și 

echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv, în cazul în care certificatul/diploma obținută validează 

un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun 

de Referință pentru Limbi; 

 Candidații cărora li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională

pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, primesc nota 10 la proba de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv; 

 Unitățile de învățământ pot organiza, cu aprobarea Consiliului de administrație al IȘJ, clase sau

grupe cu profil bilingv pentru începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba 

modernă respectivă; 

 Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de

limbă maternă sau de limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată 

de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale; 

 Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în licee se va face în perioada prevăzută de calendar la

şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare), prin 

completarea fişelor de înscriere; 
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 Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, va atenţiona părinţii asupra faptului

că trebuie să facă opţiuni realiste; 

 Personalul şcolii nu va influenţa în nici un fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi va

consilia, prezentându-le toate informaţiile necesare; 

 Candidaţii vor completa pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile

opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite; 

 Completarea fişei cu opţiuni se va face de către candidat, în prezenţa părintelui/tutorelui legal

constituit şi a dirigintelui clasei, aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere; 

 Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe, se înscriu la centrul special de înscriere din

judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, unde se prezintă cu fişa de 

înscriere completată, fără opţiuni, la şcoala unde a absolvit clasa a VIII-a; 

 Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ;

 În prima etapă de admitere, vor fi repartizaţi toţi absolvenţii claselor a VIII-a care nu

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017, inclusiv; 

 Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru prima etapă de

admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi ştampilată de directorul 

şcolii; 

 Pentru a doua etapă de admitere se va completa, pentru candidaţii care au participat la prima etapă,

dar nu au fost repartizaţi, o nouă fişă de înscriere; 

 La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent de

vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 

2016-2017, inclusiv, care se află în una din situaţiile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după 

prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere; 

 În perioada 21-29 iulie 2016 absolvenţii îşi vor depune, la unităţile şcolare la care au fost

declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original; 

 Înscrierea la licee, a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe

baza următoarelor acte: 

a.) cererea de înscriere; 

b.) cartea de identitate;  

c.) certificatul de naştere în copie legalizată; 

d.) adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 

e.) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale); 

f.) fişa medicală; 

 Candidaţii care, în perioada menţionată, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră

retraşi, iar locurile corespunzătoare vor fi declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea 

cazurilor speciale de către Comisia Judeţeană de Admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de 

comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale; 

 În perioada 1-4 august 2016, Comisia judeţeană de admitere rezolvă situaţiile speciale apărute

după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea 

candidaţilor gemeni, distribuire şi redistribuire pe locurile rămase libere, pentru apropiere de 

domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor 

exprimate de elevi;  

 În perioada 29 august-5 septembrie 2016, în cadrul etapei a treia a admiterii, se desfăşoară

probele de aptitudini şi de verificare a cunoştinţelor de limba maternă sau modernă, precum şi repartizarea 

absolvenţilor de clasa a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare anterioară sau nu au fost repartizaţi în 

etapele anterioare, precum şi a celor care nu s-au înscris la şcolile unde au fost admişi în perioada prevăzută 

sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere, în limita locurilor libere 

disponibile. 
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2016-2017 

DATA 

LIMITĂ/ 

PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 
31 ianuarie 2016 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea 

admiterii 

1 martie 2016 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă. Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului 

fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de 

aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

28 aprilie 2016 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi 

calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică. Stabilirea codurilor pentru 

fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de 

pregătire, limbă de predare. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi 

la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a. Tipărirea broşurii care 

cuprinde informaţiile despre admitere 

9 mai 2016 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de 

admitere. Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, 

precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului 

şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora 

17 mai 2016 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune 

electronică şi tipărită 

11 - 31 mai 2016 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de 

şcolarizare 

22 iunie 2016 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a 

municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor 

clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată  

24 iunie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională 

de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a 

7 iulie 2016 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu 

mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene 

8 iulie 2016 Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere. Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu 

numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, 

cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, 

cu mediile de admitere. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor 

claselor a VIII-a. 

11 iulie 2016 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ 

Probele de aptitudini 

19-20 mai 2016 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de 

aptitudini 

23-24 mai 2016 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

25-28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini 

30 mai 2016 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo 

unde metodologia permite acest lucru 

31 mai 2016 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini 

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 

Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini 

24 iunie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de 

învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia 

neîncheiată sau exmatriculaţi. Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal 

vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor 

corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi 

7 iulie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de 

învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de 

admitere   
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8 iulie 2016 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi 

la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ 

liceal respectivă 

11 iulie 2016 Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la 

clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini  

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi 

admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

19-20 mai 2016 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

23-24 mai 2016 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

25-28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

30 mai 2016 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea 

contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde 

metodologia permite acest lucru 

31 mai 2016 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă 

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele 

finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

1-2 iunie 2016 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare 

a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

7 iunie 2016 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite  

8 iunie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, 

către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe  

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

13 mai 2016 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

24 iunie 2016 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

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

14-16 iulie 2016 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum  şi pentru cei 

din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 

8-12 iulie 2016 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii 

acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul 

special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea 

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

9-13 iulie 2016 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de 

date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 

14 iulie 2016 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de 

admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea 

computerizată. Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la 

centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 

15 iulie 2016 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul 

Naţional de Admitere 

16-17 iulie 2016 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de 

admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională 

18 iulie 2016 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 

19 iulie 2016 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 

20 iulie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile 

respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din 

judeţ/municipiul Bucureşti 

20 iulie 2016 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate 
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21-29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei 

din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 

20 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

21-22 iulie 2016 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de 

limbă maternă 

23 iulie 2016 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii 

20 - 25 iulie 2016 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea 

unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii  

25 iulie 2016 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează 

probe de aptitudini 

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau de limbă maternă 

20-26 iulie 2016 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori 

27 iulie 2016 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul 

Naţional de Admitere 

28 iulie 2016 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii 

28 iulie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii 

proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile 

neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat. Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ 

liceal  de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă 

28-29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua 

29 iulie 2016 Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma 

neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii 

1-4 august 2016 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de 

repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen 

şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate. 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei 

din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 

1 august 2016 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă ori maternă 

29 august 2016 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

30-31 august 

2016 

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

1-2 septembrie 

2016 

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost 

repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-

au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare 

5 septembrie 

2016 

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 

28 aprilie 2016 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 

15 iulie 2016 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din 

seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-

2017 

26-27 iulie 2016 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care 

împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 

27-29 iulie 2016 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2016-2017, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă 
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EXTRAS DIN METODOLOGIA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI 
anul școlar 2016-2017 

 Pot opta pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi

absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare, numai dacă au promovat clasa a VIII-a. 

 Admiterea se realizează în 3 etape. În fiecare etapă de admitere se organizează: înscrierea

candidaţilor, preselecţia candidaţilor (după caz), proba suplimentară de admitere (după caz), admiterea 

candidaţilor şi afişarea rezultatelor.  

 Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la

unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza 

opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor 

opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere.  

 Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a elevilor din clasa a VIII-

a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fişei de înscriere în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.  

 Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional cu

durata de 3 ani fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, pentru fiecare 

etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional. 

 Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani este afişată, conform

calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ care au 

ofertă pentru învăţământul profesional, împreună cu graficul de desfăşurare a sesiunii de preselecţie, acolo 

unde este cazul, şi cu graficul de desfăşurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de 

candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. 

 În listele afişate în etapa I a admiterii se va menţiona expres anularea înscrierii în învăţământul

profesional cu durata de 3 ani a candidaţilor care nu au promovat clasa a VIII-a. 

Preselecţia candidaţilor 

 Toate unităţile de învăţământ care organizează sesiunea de preselecţie pentru învăţământul profesional

cu durata de 3 ani au obligaţia de a elabora şi a anunţa public procedura de preselecţie, care va cuprinde 

informaţii privind conţinutul (tematica) şi modul de organizare şi desfăşurare a probei de preselecţie. 

 Procedura de preselecţie este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru

învăţământ profesional, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

 În cazul în care în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ se organizează probă de preselecţie pentru mai

multe domenii de formare profesională/calificări pe baza unei proceduri de preselecţie unitare, înscrierea la 

preselecţie se face în baza fişei de înscriere cu opţiunile elevilor pentru domeniile de formare 

profesională/calificările pentru care se organizează preselecţia, înregistrate în ordinea preferinţelor 

candidaţilor.  

 Tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi la sesiunea de preselecţie, validat de comisia de admitere

judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, va fi afişat la sediul 

unităţii şcolare care a organizat preselecţia. 

 Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional cu

durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecție și pot să se înscrie la o altă 

unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care nu a organizat 

sesiune de preselecţie, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 

3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, sau pot să opteze pentru 

înscrierea în învăţământul liceal.  

Proba suplimentară de admitere 

 Proba suplimentară de admitere se desfăşoară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât 

numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ.  

 Procedura de admitere este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru

învăţământ profesional cu durata de 3 ani, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani.  
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Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor  

 Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, astfel:  

a) în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de 

învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului; în portofoliul educaţional al 

elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul profesional de 3 ani, media de admitere, calculată 

ca medie ponderată între media generală la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care 

are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25%;  

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

învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită la lit. a) şi în 

proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.  

 În cazul în care 2 candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, 

următoarele criterii:  

a) media generală obţinută la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a;  

b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.  

 În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidaţi, 

cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi acea calificare, care au mediile de admitere, precum şi 

mediile de la Evaluarea națională și de absolvire sunt egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la 

opţiunea solicitată.  

 Media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire.  

 Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea naţională sau, după caz, examenul de capacitate/testele 

naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de 

absolvenţii clasei a VIII-a este 1(EN = 1).  

 Media de admitere în învăţământul profesional este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor 

admişi în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii.  

 În cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de admitere la o unitate şcolară la care 

numărul total al celor înscrişi nu depăşeşte numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de 

învăţământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de 

admitere drept criteriu de departajare şi de ordonare pe listă a candidaţilor admişi la fiecare calificare.  

 După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada 

menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii depun, la unităţile 

şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

 Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de 

învăţământ, pe baza următoarelor acte:  

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;  

b) certificatul de naştere, în copie legalizată;  

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a 

VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;  

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie şi 

original;  

  e) fişa medicală.  

 Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 

3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate 

neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 

ani. 

 Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi candidaţii 

admişi care doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot înscrie la 

admiterea în învăţământul liceal.  

 După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada 

menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii declaraţi admişi 

care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional 

cu durata de 3 ani de la secretariatele unităţilor de învăţământ la care au fost declaraţi admişi, pe baza unei 

cereri. 

 Opţiunea de a participa la admiterea în învăţământul liceal atrage după sine renunţarea pentru etapa 

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

profesional cu durata de 3 ani se vor completa şi semna în fişa de înscriere în învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani, de către candidaţi şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori. 

 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere în învăţământul liceal de către candidaţii admişi la 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani se poate realiza numai prin prezentarea fişei de înscriere la 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată şi semnată de către candidaţi şi de către 

părinţii/reprezentanţii legali ai acestora pentru elevii minori, în care este explicit formulată opţiunea de 

renunţare în etapa respectivă a admiterii, la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

 Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost admişi sau care nu au 

participat la primele două etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care solicită 

ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi pentru cei care şi-

au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate în calendarul admiterii în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru 

învăţământ profesional cu durata de 3 ani va organiza a III-a etapă de admitere, pe locurile rămase libere. 

 Dacă la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie mai există locuri vacante la 

clasele pentru care se susţin probe de preselecţie, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti 

pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor 

probe. 

 Graficul şi locul de desfăşurare a probei de preselecţie vor fi făcute publice, prin afişare la sediul 

unităţilor de învăţământ gimnazial şi al unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu 

durata de 3 ani. 

 Pentru înscrierea la clasele de învăţământ profesional cu durata de 3 ani care se organizează în alte limbi 

materne decât limba română elevii trebuie să facă dovada că au studiat în gimnaziu în limba maternă 

respectivă sau că au participat la proba de evaluare a cunoştinţelor de limba maternă, organizată conform 

metodologiei de admitere în învăţământul liceal de stat, şi au fost admişi. 

 Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot face şi după finalizarea 

etapei a treia de admitere. Înscrierea şi admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea prevederilor 

prezentei metodologii. 
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LICEE DIN JUDEŢUL COVASNA 

Nr. 

crt. DENUMIREA LICEULUI ADRESA TELEFON 

1 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI", 

SF.GHEORGHE 
str. Libertăţii nr.11 0267-313147 

2 
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC 

ADMINISTRATIV "BERDE ÁRON", SF.GHEORGHE 
str. Crângului nr.30 0267-318429 

3 
LICEUL TEHNOLOGIC "KÓS KÁROLY", 

SF.GHEORGHE 
str. Gábor Áron nr.18 0267-315536 

4 
LICEUL TEHNOLOGIC "PUSKÁS TIVADAR", 

SF.GHEORGHE 
str. Pescarilor nr.35 0267-313771 

5 
 COLEGIUL NAŢIONAL "SZÉKELY MIKÓ", 

SF.GHEORGHE 
str. Gr.Mikó Imre nr.1 0267-312793 

6 LICEUL TEOLOGIC REFORMAT, SF.GHEORGHE str. Gr.Mikó Imre nr.1 0267-311210 

7 
LICEUL TEORETIC "MIKES  KELEMEN", 

SF.GHEORGHE 
str.Kriza János nr.1-3 0267-351342 

8 
COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI VITEAZUL", 

SF.GHEORGHE 
str. Kós Károly nr.22 0267-314571 

9 
LICEUL DE ARTE "PLUGOR SÁNDOR", 

SF.GHEORGHE 
str. Kossuth Lajos nr.15 

0267-312997 

0367-401019 

10 LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TG.SECUIESC str. Kanta nr.23 0267-361957 

11 
LICEUL TEHNOLOGIC "APOR PÉTER", 

TG.SECUIESC 
str. Şcolii nr.11 0267-361332 

12 
LICEUL TEHNOLOGIC "GÁBOR ÁRON", 

TG.SECUIESC 
str. Fabricii nr.8 0267-363215 

13 LICEUL PEDAGOGIC "BOD PÉTER", TG.SECUIESC str. Ady Endre nr.20 0267-360670 

14 LICEUL TEOLOGIC REFORMAT, TG.SECUIESC str. Ady Endre nr.9 0267-365045 

15 LICEUL "KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR", COVASNA str.Ştefan cel Mare nr.4 0267-340863 

16 
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU", 

ÎNTORSURA BUZĂULUI 
str. Gheorghe Doja nr. 0267-370728 

17 
LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", 

ÎNTORSURA BUZĂULUI 
str. Gării nr.1 0267-370939 

18 LICEUL TEHNOLOGIC "BARÓTI SZABÓ DÁVID", 

BARAOLT 

str. Kossuth Lajos 

nr.172 
0267-377633 
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CALENDARUL ADMITERII 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI 

pentru anul școlar 2016-2017 
 

DATA 

LIMITĂ 

/ PERIOADA 

 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

 

 

 

28 aprilie 2016 

Afișarea ofertei de școlarizare aprobată, concretizată în domenii și calificări profesionale, pentru 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul unităților de învățământ gimnazial 

și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel 

județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a. Tipărirea informațiilor despre 

admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în broșura admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017, într-o secțiune distinctă. 

 

 

9 mai 2016 

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de 

admiterea în învățământul liceal și în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul 

școlar 2016-2017. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de 

completare a opţiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de 

către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora 

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

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

 

11 - 31 mai 2016 

Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu elevii de clasa a 

VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea procedurilor de preselecție și/ sau de admitere și a 

planului de școlarizare la  învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

 

 

 

7 martie 

- 27 mai 2016 

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2015-2016, școlarizează elevi în clasa a VIII-

a învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de   orientare   și   consiliere   cu   elevii   

de   clasa   a   VIII-a,   cu   accent   pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților 

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

Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului 

judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE) / Centrului   Municipiului   Bucureşti   de   

Resurse   şi   Asistenţă   Educaţională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 
 

4 – 13 mai 2016 

Inspectoratul școlar județean/al Municipiului București organizează târgul ofertelor 

educaționale, cu implicarea unităților de învățământ care școlarizează  elevi  în  învățământul  

profesional  de  stat  cu  durata  de  3  ani începând cu anul școlar 2016-2017 și a operatorilor 

economici. Târgul ofertelor educaționale va avea o secțiune dedicată ofertei la nivel regional. 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
-pentru situațiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților 

naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne 

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

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

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

19-20 mai 2016 Eliberarea de către unităţile de învățământ gimnazial a anexelor fişelor de înscriere pentru 

candidaţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

NOTĂ: 

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

înscriere pentru admiterea în învățământul liceal  
23-24 mai 2016 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

NOTĂ: 

Înscrierea  se  va  realiza  la  unitățile  școlare  stabilite  de  către  comisia  de admitere  

județeană/a  municipiului  București  ca  centre  pentru  probele  de verificare a cunoştinţelor de 

limbă maternă. 

25-28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.  

30 mai 2016 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

Depunerea  contestaţiilor  la  probele  de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă maternă, acolo unde 

metodologia permite acest lucru.  
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31 mai 2016 

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

maternă. Transmiterea, de către unitățile școlare la care s-a organizat proba de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă, la comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti, a 

listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

 1-2 iunie 2016 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

7 iunie 2016 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite. 

8 iunie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, 

către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă şi a rezultatelor acestora la probe. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru 

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

13 mai 2016 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi. 

NOTĂ: 

Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la 

care se organizează preselecție. 

24 iunie 2016 

 

 

 

 

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

NOTĂ: 

Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la Inspectoratul Școlar 

- comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti. 

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

NOTĂ: 

Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/ a 

municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si în baza opțiunilor 

exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. 
14-16 iulie 2016 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. 

NOTĂ: 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt similare cu 

reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare şi 

desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat 2011-2012, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012. 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii 
 

 

 

13-17 iunie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a 

părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani cu numele și codul unităţii de învăţământ gimnazial și  datele  personale  ale  

absolvenţilor  claselor  a VIII - a. Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de 

înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru candidații care solicită 

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

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, 

împreună cu fișa de înscriere, și anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele 

de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere. Elevilor care solicită eliberarea fișei de înscriere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani li se va încheia situația școlară înaintea 

eliberării acestei fișe. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia 

şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenție. 

În cazul elevilor cărora li s-a încheiat situația școlară în ultima zi de școală fiind declarați 

promovați, precum și în alte cazuri justificate, se poate elibera fișa de înscriere până cel târziu la 

21iunie 2016 pentru cei ce se înscriu până la data respectivă la unități de învățământ și calificări la 

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

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

învățământ și calificări la care nu se organizează probă de preselecție. Aceleași prevederi se aplică și 

în cazul absolvenților din seriile anterioare care solicită eliberarea fișelor de înscriere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, şi care în acest scop se adresează unităților 

de învățământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a. 
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13-17 iunie și 

21 iunie 

2016 (în 21 iunie 

până 

la ora 15:00) 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani, la care se organizează preselecție, pe baza fișei de înscriere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

NOTĂ: 

Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 

repetenție.  

13-17 iunie și 

21-24 iunie 

2016 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani, la care nu organizează preselecție, pe baza fișei de înscriere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

NOTĂ: 

Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 

repetenție. 

 

 

21 iunie 2016 

La unitățile de învățământ care organizează preselecție se afișează lista candidaților înscriși la 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și precizări detaliate privind organizarea probei de 

preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii 

organizatorice) 

B.  Preselecția candidaților 

 

22-24 iunie 2016 

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

conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție. 

 

 

 

24 iunie 2016 

Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat sesiunea de 

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

locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că 

urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaților admiși 

în învățământul profesional. 
 

 

24 și 27-30 iunie 

2016 

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

profesional  de  stat  cu  durata  de  3  ani  de  la  unitatea  de învățământ care a organizat 

sesiunea de preselecție. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidați admiși la proba 

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

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

condițiile de trecere însă au fost respinși datorită poziției lor în ierarhia rezultatelor. Această 

prevedere nu se aplică în cazul în care contravine procedurii de preselecție adoptate de unitatea de 

învățământ respectivă. 

24 și 27-30 iunie 

2016 

Înscrierea candidaților respinși la proba de preselecție, pentru alte calificări sau la o altă unitate de 

învățământ care școlarizează învățământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat 

probă de preselecție. 

 

 

 

 

1 iulie 2016 

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

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

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

organizat preselecție a candidaților respinși la proba de preselecție. Afișarea informațiilor (data, 

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

privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ profesional unde 

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

Transmiterea către Comisia județeană de admitere a sutuației cu numărul de candidați înscriși la 

învățământul professional, pe fiecare calificare. 

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

decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ) 

5 iulie 2016 Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 

6 iulie 2016 Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul   unităților de învățământ care au 

organizat proba. Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. 

 

7 iulie 2016 

Afișarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de admitere, la școlile care au 

organizat proba. 

 

 

 

 

D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

 

 

7 iulie 2016 

Transmiterea, de către comisiile de admitere județene / a municipiului București pentru 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, către unitățile de învățământ care au 

organizat înscrierea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a bazei de date 

județene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum și notele și media generală 

obținute la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a. 
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8 iulie 2016 

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

conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional. 

Transmiterea la comisia de admitere județeană / a municipiului București a listei candidaților 

declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 

ani, de către toate unitățile de învățământ, indiferent daca au desfășurat sau nu proba de 

preselecție / admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de 

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

informații referitoare la: numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, unitatea de învăţământ 

și județul de proveniență, rezultatul la proba de preselecție (după caz), media de absolvire a 

claselor V-VIII, media la evaluarea națională, nota la proba suplimentară de admitere (după caz), 

media de admitere. 

 

 

 

 

11 iulie 2016 

Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru  

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

admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afişarea la sediul unităţilor de 

învăţământ profesional a listelor cu candidații admiși la învățământul profesional de stat cu durata 

de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional. Afișarea în 

fiecare unitate de învățământ gimnazial a listei candidaților declarați admiși, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional, și a celor respinși la admiterea în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări 

privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de 

înscriere de către candidații respinși. 
 

 

 

 

 

 

11-12 iulie 2016 

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi şi 

de către candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat. 

Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional se pot înscrie în etapa a II-

a de admitere în învățământul profesional pe baza fişei de înscriere utilizate în etapa I. Candidaţii 

respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere în 

liceu. Candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat pot să 

se înscrie la etapa I de admitere în liceu. Absolvenţilor respinşi în etapa I de admitere la 

învăţământul profesional şi absolvenţilor declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la 

învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în 

învăţământul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de către unităţile de învăţământ gimnazial la 

care aceştia au absolvit clasa a VIII-a, fişa de înscriere la etapa I de admitere în liceu numai pe 

baza predării fişei de înscriere la învăţământul profesional. 

11-15 iulie 2016 

 

Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși. 

  

 

 

18 iulie 2016 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a 

listei cu locurile rămase libere în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în 

etapa I de admitere. Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional de stat 

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

admitere județeană / a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a 

situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

 

19 iulie 2016 

Transmiterea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București, la toate 

unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani. 

20 iulie 2016 Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate pentru etapa a II-a de 

admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. 

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de 

admitere în învățământul professional de stat cu durata de 3 ani din județ/municipiul București 

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

A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii 
 

 

 

 

 

16-17 august 

2016 

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ 

profesional cu durata de 3 ani, pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere şi 

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

etapa a II-a. La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, 

împreună cu fișa de înscriere, și anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele 

de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

NOTĂ: 

Se va elibera o singură fișă de înscriere. 
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16-17 august 

2016 

( în 17 august 

până la ora 15:00 

Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional pe baza  fișelor de înscriere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

 

 

17 august 2016 

După ora 16:00 

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

graficului de desfășurare a probei de preselecție și/ sau a probei suplimentare de admitere, după 

caz. La unitățile de învățământ care organizează preselecție se vor afișa precizări detaliate privind 

organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a 

candidaților, alte detalii organizatorice). 

Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la 

învățământul profesional, pe fiecare calificare. 

B. Preselecția candidaților 
18 august 2016 Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia. 

 

 

19 august 2016 

Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat sesiunea 

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

numărul locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de 

precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista 

candidaților admiși în învățământul profesional. 

 

19 și                                                                                                                                                                           

22 august 2016 

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

profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de 

preselecție. Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecție. 

22-23 august 

2016 (în 23 

august până la 

ora 15:00 

Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecție pentru alte calificări sau la o altă unitate de 

învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani la care nu s-a 

organizat probă de preselecție. 

 

23 august 2016 

după ora 16:00 

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

profesional de stat cu durata de 3 ani a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu s-a 

organizat preselecție a candidaților respinși la proba de preselecție. 

  Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, 

alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de 

învățământ profesional unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor 

oferite de unitatea de învățământ. 

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

numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ) 

25 august 2016 Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 

26 august 2016 Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul   unităților de învățământ care au 

organizat proba. Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. 

27 august 2016 Afișarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de admitere, la școlile care au 

organizat proba. 

D.  Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 
 

 

 

 

 

27 august 2016 

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

conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional. 

Transmiterea la comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la 

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

învățământ, indiferent daca au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere precum şi situaţia 

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

baza unei machete stabilite de comisia județeană de admitere în învățământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani care va cuprinde informații referitoare la: numele, inițiala tatălui și prenumele 

candidatului, codul numeric personal al acestuia, școala și județul de proveniență, rezultatul la 

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

claselor V-VIII, media la evaluarea națională și, după caz, nota la proba suplimentară de admitere) 

a candidaților declarați admiși. 
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29 august 2016 

Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru învățământ 

profesional cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani. Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei 

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

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a celor respinși la admiterea în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani. 

Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către 

candidații admiși şi de informaţii privind repartizarea candidaţilor respinşi, în a treia etapă.  

29-30 august 

2016 (în 30 

august până la 

ora 15:00) 

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

înscriere. 

30 august 2016 Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a listei cu 

locurile rămase libere în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a 

II-a de admitere. Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către Comisia județeană de 

admitere a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani. 

31 august 2016 ISJ afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a III-a de admitere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani din județ. 

Etapa a III-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 
1-2 septembrie 

2016 

Repartizarea d e  c ă t r e  C o m i s i a  j u d e ț e a n ă  d e  a d m i t e r e  a  absolvenţilor clasei a VIII-a 

care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au 

înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situația școlară ulterior etapelor 

anterioare.  NOTĂ: 

Unitățile școlare care au organizat preselecție și mai au locuri libere în urma preselecției, de 

comun acord cu partenerii de practică, pot decide și comunică în scris comisiei de admitere 

județene / a municipiului București, până la data de 2 septembrie 2016, dacă și în ce condiții sunt 

de acord cu repartizarea de către comisia județeană a unor candidați pe locurile libere. 

5 septembrie 

2016 

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării 

5-6 septembrie 

2016 

Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost 

repartizaţi. 
 

 

7 septembrie 

2016 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați în 

învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere şi 

repartizarea din etapa a III-a. Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ,  

în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană / a municipiului București, a 

listelor finale cu candidații înmatriculați. 
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ALTE INFORMAŢII

1. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
 Comisia Judeţeană de Admitere anunţă prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de

13 mai 2016, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii 

romi. 

 Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca, peste numărul de locuri acordat prin planul

de şcolarizare. 

 Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la Comisia Judeţeană de

Admitere, până la data de 24 iunie 2016, ora 1400. Orice cerere depusă după această dată nu mai 

este luată în considerare. 

 Candidaţii trebuie să prezinte la înscriere o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei

organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa 

lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie. 

 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi va avea loc în data de 12 iulie 2016 ora

1200, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna 

2. Admiterea în învăţământul special
 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în învăţământul special se organizează de către Comisia

Judeţeană de Admitere, în data de 15 iulie 2016 la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

 Repartizarea pentru învăţământul special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni. 

 Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a,

pot participa, fără restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute în metodologie. 

 Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-

a, şi care solicită repartizarea în învăţământul de masă, sunt repartizaţi în perioada 1-4 august 2016, 

după repartizarea celorlalţi candidaţi. 

3. Admiterea candidaţilor în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă
 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, a candidaţilor din promoţiile anterioare,

care împlinesc 18 ani până la data începerii anului şcolar 2016-2017, inclusiv, se realizează la 

centrul special de înscriere care va funcţiona la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna. 

 Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 26-27 iulie 2016 la centrul de înscriere

menţionat mai sus. 

 Dosarele de înscriere vor conţine:

1. cererea de înscriere

2. cartea de identitate

3. certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată

4. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la tezele cu subiect unic/testele

naţionale/examenul de capacitate/Evaluare Naţională

5. foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)

6. fişa medicală

 Repartizarea candidaţilor se va realiza în şedinţă publică, conform metodologiei, în data de

27 iulie 2016, ora 14,00 la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna. 

Informaţii legate de admiterea în licee pot fi obţinute la: 

adresele de internet:  IŞJ Covasna – http://isj.educv.ro 

          MENCS – http://admitere.edu.ro 

numerele de telefon:   0267 314782 (secretariatul IŞJ Covasna) 

0744 429854 (inspector școlar Bartók Enikő Anna) 
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