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Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional 2016, I.Ş.J.  Vrancea 

 Anexa nr. 1 la OM.E.C.T.S. nr. 5082/2015, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 

 

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 Educaţiei Naţionale 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 sau exmatriculaţi 

24 iunie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a 

municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei 

de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor 

clasei a VIII-a 
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Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional 2016, I.Ş.J.  Vrancea 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

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 pro 

bele 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 unităţile de învăţământ liceal 

vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de 

aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi 

sau exmatriculaţi 

7 iulie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a 

municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au 

organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând 

mediile de admitere   

8 iulie 2016 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 

Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au 

susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de 

învăţământ liceal respectivă 

11 iulie 2016 

 

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către 

candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut 

probe de aptitudini  

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de 

Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la 
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Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional 2016, I.Ş.J.  Vrancea 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

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 
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Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional 2016, I.Ş.J.  Vrancea 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

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 

21 iulie -29 iulie 

2016 

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost 

repartizaţi  

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria 

curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului 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 
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Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional 2016, I.Ş.J.  Vrancea 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

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 
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Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional 2016, I.Ş.J.  Vrancea 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

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 

 

 

 

 

 

 

 

1. Locurile de la învăţământ special nu participă la repartizarea computerizată, 

centrul de înscriere fiind la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” 

FOCŞANI, str. Cuza Vodă, Nr. 56, telefon 0237626769. Repartizarea se va face  în şedinţa 

publică la centrul de înscriere pe data de 15 iulie 2016, ora 10,00. Pentru condiţiile specifice 

de înscriere (documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă etc) vă puteţi 

documenta la centrul de înscriere.    

2. Numărul locurilor alocate pentru candidaţii romi este stabilit de către Comisia 

Judeţeană de Admitere conform cu legislaţia în vigoare. Cererile candidaţilor romi care 

solicită locurile rezervate se depun la Comisia Judeţeană de Admitere, până la data de 24 

iunie 2016, ora 14,00. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare. 

Locurile speciale pentru candidaţii romi se alocă peste numărul de locuri acordat prin planul 

de şcolarizare, în limita a 2 locuri suplimentare la clasă. 

În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite 

pentru rezolvarea cazurilor speciale, menţionate la art. 54 din Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017. 

În data de 13 iulie 2016, ora 10,00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, 

comisia judeţeană de admitere asigură în şedinţă publică repartizarea candidaţilor de etnie 

romă care au depus cererea în termen legal.   
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LISTA CENTRELOR ZONALE DE ÎNSCRIERE 

pentru  admiterea în învăţământul liceal de stat 

în anul şcolar 2016-2017 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară 

centru de 

admitere 

Persoana de 

contact, telefon 
Adresa Şcoli arondate 

1. 

Şcoala 

Gimnazială 

“Nicolae 

Iorga” 

Focşani 

Trandafir 

Daniela 

 

0237 215 538 

Bd. 

Bucureşti, 

nr. 16, 

Focşani 

Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” 

Focşani 

Şcoala Gimnazială “Alexandru 

Vlahuţă” Focşani 

Şcoala Gimnazială Goleşti 

Şcoala Gimnazială “Ioan Vodă cel 

Viteaz” Slobozia Ciorăşti 

Şcoala Gimnazială  Milcovul 

Şcoala Gimnazială  Gologanu 

Şcoala Gimnazială  Coteşti 

2. 

Şcoala 

Gimnazială 

“Ion 

Basgan” 

Focşani 

Grigoraş Dan 

Gabriel 
0237 622 878 

Str. Mare a 

Unirii nr. 

64, 

Focşani 

Şcoala Gimnazială “Ion Basgan” 

Focşani 

Liceul de Muzică şi Arte Plastice “Gh. 

Tattarăscu” Focşani 

Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă “Elena Doamna” Focşani 

Şcoala Gimnazială “Emil Atanasiu” 

Garoafa 

Şcoala Gimnazială  „Prof. Mihai 

Sîmbotin” Cârligele 

3. 

Şcoala 

Gimnazială  

“Anghel 

Saligny” 

Focşani 

Olteanu 

Florentina 

 

0237 212 362 

Str. 

Moldova    

nr. 8, 

Focşani 

Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny” 

Focşani 

Şcoala Gimnazială Vînători 

Liceul Pedagogic "Spiru Haret" 

Focşani 

Şcoala Gimnazială Răstoaca 

Şcoala Gimnazială Poiana Cristei 

Şcoala Gimnazială “Ion Câmpineanu” 

Câmpineanca 

4. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Ştefan Cel 

Mare” 

Focşani 

 

Pătraşcu 

Maria 

 

0237 221 030 

Str. Ştefan 

cel Mare 

nr. 12, 

Focşani 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”  

Focşani 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Focşani 

Colegiul Naţional "Unirea" Focşani 

Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" 

Focşani 

5. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Duiliu  

Zamfirescu

”  Focşani 

Moraru 

Petrică 

 

0237 214 060 

Str. 

Tinereţii     

nr. 2, 

Focşani 

Şcoala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Focşani 

Liceul cu Program Sportiv Focşani 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Focşani 
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Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional 2016, I.Ş.J.  Vrancea 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară 

centru de 

admitere 

Persoana de 

contact, telefon 
Adresa Şcoli arondate 

6. 

Şcoala 

Gimnazială  

“Alexandru 

Vlahuţă” 

Gugeşti 

Grecu Anca 

Violeta 

 

0237 250 058 

Gugeşti 

Şcoala Gimnazială “Alexandru 

Vlahuţă” Gugeşti 

Şcoala Gimnazială „Principele Şerban 

Ghica şi Principesa Aristiţa Ghica „  

Sihlea 

7. 

Şcoala 

Gimnazială  

“Mareşal 

Alexandru 

Averescu” 

Adjud  

Ciucur Ioan 

 

0237 640 903 

Str. 

Libertăţii    

nr. 2A, 

Adjud 

Şcoala Gimnazială „Mareşal 

Alexandru Averescu„ Adjud 

Şcoala Gimnazială “Principele Radu” 

Adjud 

Şcoala Gimnazială „Angela 

Gheorghiu” Adjud 

Liceul Teoretic „Emil Botta” Adjud 

Şcoala Gimnazială „Mihail Armencea”  

Adjud 

Şcoala Gimnazială Rugineşti 

8. 

Şcoala 

Gimnazială 

Nr. 2 

Mărăşeşti 

 

Novetschi 

Mirela 

Lorelai 

 

0237 260 378 

Str. 

Garoafei    

nr. 17, 

Mărăşeşti 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Mărăşeşti 

Grup  Şcolar Mărăşeşti 

Şcoala Gimnazială „Ecaterina 

Teodoroiu”  Mărăşeşti 

9. 

Liceul 

Teoretic 

"Duiliu 

Zamfirescu

" Odobeşti 

Florea 

Neculai 

 

0237 675 651 

Str. Ştefan 

cel Mare 

nr. 40, 

Odobeşti 

Liceul Teoretic "Duiliu Zamfirescu" 

Odobeşti 

Şcoala Gimnazială Pituluşa 

Şcoala Gimnazială  Vîrteşcoiu 

10. 

Liceul 

Tehnologic 

“Al. I. 

Cuza”  

Panciu 

Jalbă 

Bandrabur 

Valeriu 

 

0237 275 414 

Panciu , 

str. 

Nicolae 

Titulescu,  

nr. 72 

Liceul Tehnologic “Al. I. Cuza” 

Panciu 

Şcoala Gimnazială Moviliţa 

Şcoala Gimnazială Fitioneşti 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Străoane 

11. 

Liceul 

Teoretic 

“Grigore 

Gheba” 

Dumitreşti 

Găloiu Durel 

 

0237 241 126 

Dumitreşti 

Liceul Teoretic  „Grigore Gheba” 

Dumitreşti 

Şcoala Gimnazială  Chiojdeni 

Şcoala Gimnazială Jitia 

Şcoala Gimnazială „Regina Maria” 

Vintileasca 

12. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Duiliu 

Zamfirescu

” 

Dumbrăven

i 

Grăjdan 

Camelia 

 

0237 255 274 

Dumbrăve

ni 

Şcoala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Dumbrăveni 

Şcoala Gimnazială Bordeşti 

Şcoala Gimnazială Gura Caliţei 

Şcoala Gimnazială  “Profesor Doctor 

General Gheorghe V. Zaharia” Popeşti 

Şcoala Gimnazială Urecheşti 

13. Şcoala Simion Tîmboieşti Şcoala Gimnazială Tîmboieşti 
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Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară 

centru de 

admitere 

Persoana de 

contact, telefon 
Adresa Şcoli arondate 

Gimnazială 

Tîmboieşti 

Mihaela 

Nicoleta 

0237 256 213 

Şcoala Gimnazială Obrejiţa 

Şcoala Gimnazială Slobozia Bradului 

14. 
Şcoala 

Gimnazială 

Nr. 1 Mera 

Enache 

Ionelia 

 

0237 631 072 

Mera 

Şcoala Gimnazială Reghiu - Şindrilari  

Şcoala Gimnazială Andreiaşu de Jos 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mera 

15. 

Şcoala 

Gimnazială 

Cîmpuri 

 

Drăghici Ion  

 

0237 670 176 

Cîmpuri 

Şcoala Gimnazială Cîmpuri 

Şcoala Gimnazială Răcoasa 

Şcoala Gimnazială „Simion 

Mehedinţi” Soveja 

16. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Ion 

Diaconu” 

Tulnici 

Ciută Daniela 

 

0237 265 296 

Tulnici 

Şcoala Gimnazială „Ion Diaconu” 

Tulnici 

Şcoala Gimnazială Păuleşti 

Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” 

Bîrseşti 

Şcoala Gimnazială „Dumitru Pricop” 

Negrileşti 

17. 
Şcoala 

Gimnazială 

Vidra 

Pintea Marius 

 

0237 673 018 

Vidra 

Şcoala Gimnazială Vidra 

Şcoala Gimnazială Vizantea 

Mănăstirească 

Şcoala Gimnazială Vizantea 

Răzăşească 

18. 

Şcoala 

Gimnazială 

“Dimitrie 

Gusti” 

Nereju 

Păucă Simona 

 

0237 266 003 

Nereju 

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Gusti” 

Nereju  

Şcoala Gimnazială Nereju Mic 

Şcoala Gimnazială Paltin 

Şcoala Gimnazială  Spulber 

19. 

Şcoala 

Gimnazială 

“Barbu 

Ştefănescu 

Delavrance

a” Năruja 

 

MIHĂEŞ 

LUCICA 

FELICIA 

 

0237 677 120 

Năruja 

Şcoala Gimnazială “Babu  Ştefănescu 

Delavrancea”  Năruja 

Şcoala Gimnazială Nistoreşti 

Şcoala Gimnazială „Neculai Jechianu” 

Vrîncioaia 

Şcoala Gimnazială “Vasile Iftimescu” 

Valea Sării 

20. 
Şcoala 

Gimnazială 

Găgeşti 

Purdel Ion 

 

0237 678 106 

Găgeşti, 

com. 

Boloteşti 

Şcoala Gimnazială Găgeşti 

Şcoala Gimnazială  Jariştea 

Şcoala Gimnazială Ţifeşti 

21. 
Şcoala 

Gimnazială 

Vulturu 

Radu Marian 

 

0237 240 274 

Vulturu 

Şcoala Gimnazială Vulturu 

Şcoala Gimnazială Năneşti 

22. 
Şcoala 

Gimnazială  

Goleanu Ionel 

Neculai 
Măicăneşti 

Şcoala Gimnazială Măicăneşti  

Şcoala Gimnazială Băleşti 
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Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară 

centru de 

admitere 

Persoana de 

contact, telefon 
Adresa Şcoli arondate 

 

Măicăneşti 

 

0237 246 076 

Şcoala Gimnazială „Ionel Sîrbu” 

Ciorăşti 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Bordeasca 

Veche 

23. 
Şcoala 

Gimnazială 

Homocea 

Iacob Maura 

 

0237 271 152 

Homocea 

Şcoala Gimnazială Homocea 

Şcoala Gimnazială Ploscuţeni 

24. 
Şcoala 

Gimnazială 

Tănăsoaia 

Marcu Ileana 

 

0237 270 162 

Tănăsoaia 

Şcoala Gimnazială Tănăsoaia 

Şcoala Gimnazială Bogheşti 

Şcoala Gimnazială Şerbăneşti 

25. 

Şcoala 

Gimnazială 

Nr. 1 

Păuneşti 

Enache 

Mihaela 

0237 268 116 

Păuneşti 

Şcoala Gimnazială Păuneşti 

Şcoala Gimnazială Pufeşti 

26. 
Şcoala 

Gimnazială  

Suraia 

Ariton George 
0237 245 151 

Suraia 

Şcoala Gimnazială Suraia 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bilieşti 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE  

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017, LICEU 
          

     Pentru anul şcolar 2016 - 2017 au fost aprobate pentru învăţământul liceal, clasa a IX-a, 

un număr de 3508 locuri, din care 2492 locuri la învăţământul de zi liceal, 560 locuri la 

învăţământul de zi profesional, 196 la învăţământul seral şi frecvenţă redusă și 36 la 

învățământul special. 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI 
 

COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2015 

101 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

"MIHAIL 

KOGĂLNICEANU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii Comerţ 

Tehnician în 

achiziţii şi 

contractări 
56 7,78 

102 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

"MIHAIL 

KOGĂLNICEANU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activităţi 

economice/ 

Tehnician în 

administraţie 

84 8,65 

103 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

"MIHAIL 

KOGĂLNICEANU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în 

turism/ 

Tehnician în 

gastronomie/ 

Organizator 

banqueting 

84 7,76 

104 

COLEGIUL 

NAŢIONAL "AL. I. 

CUZA" FOCŞANI 

Teoretică Uman Filologie - 28 
8,99 

 

105 

COLEGIUL 

NAŢIONAL "AL. I. 

CUZA" FOCŞANI 

Teoretică Real 
Matematică-

Informatică 
- 56 

9,2 

 

106 

COLEGIUL 

NAŢIONAL "AL. I. 

CUZA" FOCŞANI 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

naturii 
- 56 

9,06 

 

107 

COLEGIUL 

NAŢIONAL "AL. I. 

CUZA" FOCŞANI 

Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 28 
9,01 

 

108 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

"UNIREA" 

FOCŞANI 

Teoretică Uman Filologie - 28 9,33 
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COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2015 

109 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

"UNIREA" 

FOCŞANI 

Teoretică Real 
Matematică-

Informatică 
- 84 

9,46 

 

110 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

"UNIREA" 

FOCŞANI 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

naturii 
- 28 

9,67 

 

111 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

"UNIREA" 

FOCŞANI 

Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 28 
9,41 

 

112 

COLEGIUL 

TEHNIC AUTO 

"TRAIAN VUIA" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic Electric 

Tehnician 

electrician 

electronist auto 
28 - 

113 

COLEGIUL 

TEHNIC AUTO 

"TRAIAN VUIA" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic Mecanică 
Tehnician în 

transporturi 
84 - 

114 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"EDMOND 

NICOLAU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic Electric 

Tehnician în 

instalaţii 

electrice 
28 - 

115 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"EDMOND 

NICOLAU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic Electromecanică 
Tehnician 

electromecanic 
28 6,01 

116 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"EDMOND 

NICOLAU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic 
Electronică 

automatizări 

Tehnician 

operator 

tehnică de 

calcul/  

Tehnician în 

telecomunicaţii 

56 5,13 

117 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"EDMOND 

NICOLAU" 

FOCŞANI 

Teoretică Real 
Matematică-

Informatică 
- 56 

7,05 

 

118 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"EDMOND 

NICOLAU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic Mecanică 

Tehnician 

proiectant 

CAD / 

Tehnician 

mecatronist /  

56 - 
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COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2015 

120 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"GHEORGHE 

ASACHI" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician in 

turism/ 

Tehnician in 

gastronomie/ 

Organizator 

banqueting 

112 - 

121 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"GHEORGHE 

BALŞ" ADJUD 

Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activităţi 

economice 
28 2,44 

122 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"GHEORGHE 

BALŞ" ADJUD 

Tehnologică Tehnic 
Electronică 

automatizări 

Tehnician în 

automatizări 
28 - 

123 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"GHEORGHE 

BALŞ" ADJUD 

Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

industria 

alimentara 
28 - 

124 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"GHEORGHE 

BALŞ" ADJUD 

Tehnologică Tehnic Mecanică 
Tehnician 

mecatronist 
84 - 

125 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"GHEORGHE 

BALŞ" ADJUD 

Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Protecţia 

mediului 

Tehnician 

ecolog şi 

protecţia 

calităţii 

mediului 

28 4,04 

126 

COLEGIUL 

TEHNIC "ION 

MINCU" FOCŞANI 

Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activităţi 

economice 
56 - 

127 

COLEGIUL 

TEHNIC "ION 

MINCU" FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic 
Electronică 

automatizări 

Tehnician 

operator 

tehnică de 

calcul 

28 - 

128 

COLEGIUL 

TEHNIC "ION 

MINCU" FOCŞANI 

Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Protecţia 

mediului 

Tehnician 

ecolog şi 

protecţia 

calităţii 

mediului 

28 - 

129 

COLEGIUL 

TEHNIC "ION 

MINCU" FOCŞANI 

Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în 

turism 
56 6,56 

131 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"VALERIU D. 

Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

Agricultură 
Tehnician 

veterinar 
28 - 
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COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2015 

COTEA" FOCŞANI protecţia 

mediului 

133 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"VALERIU D. 

COTEA" FOCŞANI 

Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare/ 

Tehnician în 

industria 

alimentara 

56 5,21 

135 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"VALERIU D. 

COTEA" FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic Mecanică 
Tehnician 

transporturi 
28 - 

136 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"VALERIU D. 

COTEA" FOCŞANI 

Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în 

gastronomie 
28 5,26 

137 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"VALERIU D. 

COTEA" FOCŞANI 

Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 28 6,28 

145 

LICEUL "SIMION 

MEHEDINŢI" 

VIDRA 

Tehnologică Servicii Comerţ 

Tehnician in 

activităţi de 

comerţ  
28 

Domeniu 

nou de 

pregătire 

146 

LICEUL "SIMION 

MEHEDINŢI" 

VIDRA 

Tehnologică Tehnic 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tehnician 

proiectant în 

produse finite 

din lemn 

28 

Domeniu 

nou de 

pregătire 

147 

LICEUL "SIMION 

MEHEDINŢI" 

VIDRA 

Teoretică Uman Filologie - 28 - 

148 

LICEUL "SIMION 

MEHEDINŢI" 

VIDRA 

Teoretică Real 
Matematică-

Informatică 
- 28 - 

142 

LICEUL 

PEDAGOGIC 

"SPIRU HARET" 

FOCŞANI 

Teoretică Uman Filologie - 112 8,02 

144 

LICEUL 

PEDAGOGIC 

"SPIRU HARET" 

FOCŞANI 

Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 28 8,69 
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COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2015 

151 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"ALEXANDRU 

IOAN CUZA" 

PANCIU 

Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în 

gastronomie/ 

Organizator 

banqueting 

56 - 

152 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"EREMIA 

GRIGORESCU" 

MĂRĂŞEŞTI 

Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activităţi 

economice 

28 4,07 

153 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"EREMIA 

GRIGORESCU" 

MĂRĂŞEŞTI 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

naturii 
- 28 

Domeniu 

nou de 

pregătire 

154 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"G.G. 

LONGINESCU" 

FOCŞANI 

Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Agricultură 

Tehnician 

pentru animale 

de companie 

28  

155 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"G.G. 

LONGINESCU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii 

Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

Coafor stilist 28 5,83 

156 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"G.G. 

LONGINESCU" 

FOCŞANI 

Teoretică Uman Filologie - 28 5,57 

158 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

ODOBESTI 

Tehnologică Servicii Comerţ 

Tehnician în 

activităţi de 

comerţ 

28 

Domeniu 

nou de 

pregătire 

159 

LICEUL 

TEORETIC 

"DUILIU 

ZAMFIRESCU" 

ODOBEŞTI 

Teoretică Uman Filologie - 28 
5,6 

 

160 

LICEUL 

TEORETIC 

"DUILIU 

ZAMFIRESCU" 

ODOBEŞTI 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
- 28 

Domeniu 

nou de 

pregătire 

161 

LICEUL 

TEORETIC "EMIL 

BOTTA" ADJUD 

Teoretică Uman Filologie - 56 8 
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COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2015 

162 

LICEUL 

TEORETIC "EMIL 

BOTTA" ADJUD 

Teoretică Real 
Matematică-

Informatică 
- 56 8,99 

163 

LICEUL 

TEORETIC "EMIL 

BOTTA" ADJUD 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

naturii 
- 28 6,6 

164 

LICEUL 

TEORETIC "EMIL 

BOTTA" ADJUD 

Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 84 5,84 

165 

LICEUL 

TEORETIC 

"GRIGORE 

GHEBA" 

DUMITREŞTI 

Teoretică Uman Filologie - 28 4,25 

166 

LICEUL 

TEORETIC 

"GRIGORE 

GHEBA" 

DUMITREŞTI 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

naturii 
- 28 - 

167 

LICEUL 

TEORETIC "IOAN 

SLAVICI" PANCIU 

Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activităţi 

economice 
28 

6,4 

 

168 

LICEUL 

TEORETIC "IOAN 

SLAVICI" PANCIU 

Teoretică Uman Filologie - 28 - 

169 

LICEUL 

TEORETIC "IOAN 

SLAVICI" PANCIU 

Teoretică Real 
Matematică-

Informatică 
- 28 

7,72 

 

170 

LICEUL 

TEORETIC "IOAN 

SLAVICI" PANCIU 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

naturii 
- 28 - 

171 

LICEUL 

TEORETIC "IOAN 

SLAVICI" PANCIU 

Teoretică Uman Ştiinţe Sociale - 28 

Domeniu 

nou de 

pregătire 

 

 

 



19 

 

Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional 2016, I. Ş.J.  Vrancea 

 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT VOCAŢIONAL LICEAL DE ZI  
 

Unitatea şcolară Profil Specializare 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locu

ri 

 LICEUL CU PROGRAM 

SPORTIV FOCŞANI 
Sportiv Sportiv 

Instructor sportiv 

(ramura de sport: 

atletism/ handbal/ 

fotbal/ judo/ rugby) 

84 

LICEUL DE ARTĂ 

"GHEORGHE 

TATTARESCU" FOCŞANI 

Artistic - 

Muzică 
Muzică Corist 28 

LICEUL DE ARTĂ 

"GHEORGHE 

TATTARESCU" FOCŞANI 

Artistic - 

arte 

vizuale 

Arhitectură, Arte  

ambientale, Design 

Desenator tehnic 

pentru arhitectura şi 

design 

28 

LICEUL DE ARTĂ 

"GHEORGHE 

TATTARESCU" FOCŞANI 

Artistic - 

arte 

vizuale 

Arte plastice, Arte 

decorative 

Tehnician pentru 

tehnici artistice 
28 

LICEUL PEDAGOGIC 

"SPIRU HARET" FOCŞANI 
Pedagogic 

Învăţători - 

educatoare 

Învăţători - 

educatoare 
56 
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ 

 

Unitatea 

şcolară 

Forma de 

învăţământ 
Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"GHEORGHE 

ASACHI" 

FOCŞANI 

Seral Tehnologică Tehnic 

Industrie 

textilă şi 

pielărie 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

28 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"VALERIU D. 

COTEA" 

FOCŞANI 

Seral Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Agricultură 
Tehnician 

agroturism 
28 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"VALERIU D. 

COTEA" 

FOCŞANI 

Seral Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

industria 

alimentară 

28 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"VALERIU D. 

COTEA" 

FOCŞANI 

Seral Tehnologică Tehnic Mecanică 
Tehnician 

macatronist 
28 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"ALEXANDRU 

IOAN CUZA" 

PANCIU 

Seral Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Organizator 

banqueting 
28 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

ODOBEŞTI 

Seral Tehnologică Servicii Comerţ 

Tehnician în 

activităţi de 

comerţ 

28 

LICEUL 

"SIMION 

MEHEDINŢI" 

VIDRA 

Frecvenţă 

redusă 
Teoretică Uman 

Ştiinţe 

sociale 
- 28 
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ÎNVĂŢĂMÂNT  SPECIAL  LICEAL, ZI  

 

INSTITUŢIA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
Filiera Profil 

Domeniul de 

pregătire/ 

Specializare 

Nr. 

locuri 

Nivelul 3 de 

calificare 

profesională 

Centrul Şcolar 

pentru Educaţie 

Incluzivă "Elena 

Doamna" Focşani 

Tehnologică Tehnic 

Industria 

textilă şi 

pielărie 

12 

Confecţioner 

produse 

textile 

Centrul Şcolar 

pentru Educaţie 

Incluzivă "Elena 

Doamna" Focşani 

Teoretică Real 
Ştiinte ale 

naturii 
12 - 

Centrul Şcolar 

pentru Educaţie 

Incluzivă 

Mihălceni 

Tehnologică Tehnic 

Industria 

textilă şi 

pielărie 

12 

Confecţioner 

produse 

textile 

 

 

Anexa nr. 2 la ordinul MECS nr.5.082 /31.08.2015 privind organizarea şi 

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

2017 

 

Calculul mediei de admitere 

utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal 

pentru anul şcolar 2016-2017 

 

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

absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media 

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

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

25% în calculul mediei de admitere. 

  

2. Calculul mediei de admitere se face astfel: 

4

3ENABS
MA


  

unde: 

MA = media de admitere; 

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

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a 
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Extrase din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul şcolar 2016-2017  

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 corespunzatoare 

clasei, învăţământul se poate organiza şi în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

................................................................................................................. 

 (3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2016, indiferent de vârsta, precum şi cei 

din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

şcolar 2016 - 2017, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 

(4) Absolvenţii învăţământul gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 

ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017, se pot înscrie în 

învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de 

calendarul admiterii. 

Art. 4.  

................................................................................................................. 

 (6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu 

doua 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 corespunzator 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 si 2009. 

(12) Pentru absolvenţii gimnaziului de pâna 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. 



23 

 

Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional 2016, I. Ş.J.  Vrancea 

(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi 

folosind, în ordine, următoarele criterii: 

a) media generală obţinuta 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 limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de 

la proba de verificare a cunostinţelor de limba materna, susţinută conform prevederilor 

Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unitaţi de învăţământ cu predare în 

limba minorităţilor naţionale. 

................................................................................................................. 

(4) În cazul în care, la o unitate de învaţamânt, 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.38.  

.................................................................................................... 

(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.  

.................................................................................................... 

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. 
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7 0 1 1. 

9 7 2 2. 

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.                                                                                                                             

 

/*****/ 
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ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI 

Informaţii necesare candidaţilor pentru admiterea în 

învăţământul profesional de 3 ani, pentru anul şcolar 2016– 2017 
 

Conform ordinului Nr. 3136 din 20 februarie 2014 privind organizarea, 

funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de 

stat cu durata de 3 anipublicat în M.O. nr.132/24.02.2014, a ordinului MECS nr. 

5.082 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, precum şi Ordinului 

MEN nr. 3152/24.02.2014 cu privire la aprobarea planurilor cadru pentru clasele 

IX, X, XI, învăţământ profesional de 3 ani, absolvenţii clasei a VIII-a din seriile 

curente şi seriile anterioare pot opta pentru învăţământul profesional cu durata 

de 3 ani. 

Elevii pot fi înscrişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

numai dacă au promovat clasa a VIII-a. 

Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de 

susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin Programul 

naţional de protecţie socială "Bursa profesională", aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a 

costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional. 

Distinct de acest  sprijin financiar acordat, elevii din învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani pot beneficia si de susţinere financiară, 

stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în 

condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică. 

Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani care 

promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc 

certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al 

certificatului, conform Europass. 
Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de 

certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a 

învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice 

stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice. 

 

Calendarul şi sinteza activităţilor legate de examenul de admitere în 

învăţământul profesional de 3 ani, în anul 2016 

 

Înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se 

realizează în perioadele prevăzute pentru fiecare etapă din calendarul admiterii 

în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 

3 ani, admiterea se realizează în 3 etape.  

Etapele  I si II de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata 

de 3 ani se organizeaza la nivelul  unitatilor de învăţământ. În fiecare din 

primele 2 etape de admitere se organizează: 

    - înscrierea candidaţilor; 

    - preselecţia candidaţilor, după caz; 

    - proba suplimentară de admitere, după caz; 

    - admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 
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 In etapa a III-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

repartizarea candidatilor pe locurile libere din învăţământul profesional de stat se realizeaza 

de catre comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani în conformittae cu precizarile din Calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de zi cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016 , Anexa 3 a – 

ordinului MECS nr. 5.082 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

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

 

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de zi cu 

durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016 – 2017 
DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

12 februarie 2016 

  Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat 

cu durata de 3 ani stabilesc, împreună cu operatorii economici/instituţiile 

publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecţie a candidaţilor. 

19 februarie 2016 

   Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru 

învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani, împreună cu operatorii 

economici / instituțiile publice partenere, a Procedurii de preselecție și 

a Procedurii de admitere. Unitățile de învățământ transmit spre avizare 

Procedura de preselecție și Procedura de admitere la Inspectoratul Şcolar 

Județean  

26 februarie 2016 

    ISJ transmite unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ 

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

preselecție şi Procedura de admitere. Afișarea, la sediul unităților de 

învățământ care organizează învățământ profesional de stat cu durata de 

3 ani, a Procedurii de preselecție (după caz) și a Procedurii de admitere, 

a listei cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și perioadele de 

înscriere pentru anul școlar 2016-2017. Se va menţiona în mod expres 

faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în situaţia în 

care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai 

mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor 

planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată 

în prima și a II-a etapă de admitere conform prezentului calendar. 

1 martie 2016  

       Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere în 

Învățământul Profesional a modelului fișei de înscriere în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani  

4 martie 2016  

        Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă 

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

spre aprobare, la ISJ, a propunerii privind componența Comisiei de 

admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ 

profesional de stat cu durata de 3 ani, avizată de Consiliul de 

administrație al unității de învățământ  

11 martie 2016  

              Transmiterea de către ISJ către unitățile de învățământ care 

școlarizează elevi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a 

aprobării Comisiei de admitere din unitatea de învățământ care 

organizează învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani  
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

28 aprilie 2016  

         Afișarea ofertei de școlarizare aprobată, concretizată în domenii și 

calificări profesionale, pentru învățământul profesional de stat cu durata 

de 3 ani, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul 

unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani. Crearea bazei de date la nivelul 

fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând 

datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a.          Tipărirea 

informațiilor despre admiterea în învățământul profesional de stat cu 

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

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

9 mai 2016  

         Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor 

cuprinzând informațiile legate de admiterea în învățământul liceal și în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani Afişarea în unităţile 

de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a 

opţiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu 

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

17 mai 2016        Transmiterea la Ministerul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune 

electronică și tipărită  

                    Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a 

studiilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

22 februarie – 4 

martie 2016  

         Informarea de către ISJ a unităților de învățământ gimnazial de 

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

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani Se vor prezenta 

următoarele: - modul de organizare și funcționare a învățământului 

profesional de stat cu durata de 3 ani; - calendarul și modul de organizare 

și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 

3 ani.  

18 - 22 aprilie 2016  

     La nivelul fiecărei unități de învățământ care își propune să 

școlarizeze elevi în învățământul profesional în anul școlar 2016-2017 se 

desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor” în cadrul căreia se vor 

organiza următoarele acțiuni:  

1. promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a 

modului de organizare și funcționare a învățământului profesional cu 

durata de 3 ani în special, informare privind condițiile în care elevii pot 

avea acces la învățământul profesional cu durata de 3 ani și beneficiile 

acestei forme de pregătire profesională;  

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

la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani. 

11- 31 mai 2016  

Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ 

gimnazial, cu părinții și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea 

procedurilor de preselecție și/ sau de admitere și a planului de școlarizare 

la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani  

7 martie - 27 mai 

2016  

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

școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial organizează și 

desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, 

cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților 
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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)  și urmăresc pregătirea înscrierii 

elevilor în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

4-13 mai 2016  

         ISJ  organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea 

ofertei în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care 

școlarizează elevi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

vor implica și operatori economici. Târgul ofertelor educaționale va avea 

și o secțiune dedicată ofertei la nivel regional.  

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă - numai pentru candidații interesați de 

înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au 

studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă - (calendar și organizare comune pentru 

înscrierea în învățământul liceal şi profesional)  

19 - 20 mai 2016 

        Eliberarea de către unităţile de învățământ gimnazial a anexelor 

fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la probe de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va 

utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca cel aprobat ca 

anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal 

(„Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini 

sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 

maternă”).  

23 - 24 mai 2016 

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unitățile 

școlare stabilite de către comisia de admitere județeană ca centre pentru 

probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  

25 - 28 mai 2016 

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă. NOTĂ: Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă se organizează la centrele stabilite de Comisia de admitere 

județeană  

30 mai 2016 

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia 

permite acest lucru. NOTĂ: Afișarea rezultatelor și depunerea 

contestaţiilor se realizează la unitatea școlară la care candidații 

respectivi au susținut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă.  

31 mai 2016 

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

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia 

de admitere judeţeană a listelor cu rezultatele finale la probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: 

Afișarea rezultatelor finale, după contestaţii, se realizează la unitatea 

școlară la care candidații respectivi au susținut proba de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  

1 - 2 iunie 2016 

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au 

susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă.  
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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  

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru 

învăţământul special  

13 mai 2016  

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi NOTĂ: Locurile 

speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere 

judeţene, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul 

de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă 

locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ 

profesional la care se organizează preselecție.  

24 iunie 2016  

       Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe 

locurile speciale pentru romi. NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor 

alocate pentru candidații romi se depun la inspectoratul școlar - comisia 

de admitere judeţeană.  

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, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere 

și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în 

ședință publică.  

14 - 16 iulie 2016  

          Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 

NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul 

profesional special sunt similare cu reglementările pentru învățământul 

liceal special, incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a 

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

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.  

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

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

A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii 

13-17 iunie 2016  
 

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 durata de 3 ani cu numele 

şi codul unităţii de învăţământ gimnazial 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 cu durata de 3 ani, 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 maternă.  

NOTĂ:  

Se va elibera o singură fişă de înscriere. Elevilor care solicită eliberarea 
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fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani li 

se va încheia situaţia şcolară înaintea eliberării acestei fişe. Nu se 

eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară 

neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. 

       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 21 iunie 2016 pentru cei 

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

calificări la care se organizează preselecție.  

          În mod similar, se poate elibera fișa de înscriere până cel târziu la 

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

unități de învățământ și calificări la care nu se organizează preselecție. 

Aceleași prevederi se aplică și în cazul absolvenților din seriile 

anterioare care solicită eliberarea fișelor de înscriere în învățământul 

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

unităților de învățământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.  

La unități de 

învățământ la care se 

organizează 

preselecție: 13-17 

iunie și 21 iunie 2016 

(în 21 iunie până la 

ora 15,00) La unități 

de învățământ la care 

nu se organizează 

preselecție: 13-17 

iunie şi 21-24 iunie 

2016  

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează elevi 

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

înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.  

 

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

aflaţi în stare de corigenţă sau repetenție  

 

 

21 iunie 2016  
 

           La unitățile de învățământ care organizează preselecție se afișează 

lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 

3 ani și precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, 

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

detalii organizatorice).  

 

B. Preselecţia candidaţilor 

22 - 24 iunie 2016  
 

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

a decis derularea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare 

unitate de învățământ care organizează preselecție  

24 iunie 2016  
 

     Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de 

învățământ care a organizat sesiunea de preselecție Acolo unde numărul 

celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor 

disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de 

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

se va definitiva lista candidaților admiși în învățământul profesional.  

24 și 27 - 30 iunie 

2016  
 

         Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de 

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

unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție În cazul 

retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe 
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locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut 

proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această 

probă, dacă au îndeplinit condițiile de trecere, însă au fost respinși din 

cauza poziției lor în ierarhia rezultatelor. Această prevedere nu se aplică 

în cazul în care contravine procedurii de preselecție adoptate la unitatea 

de învățământ respectivă.  

24 și 27 - 30 iunie 

2016  
 

          Înscrierea candidaților respinși la proba de preselecție pentru alte 

calificări sau la o altă unitate de învățământ care școlarizează învățământ 

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

preselecție  

1 iulie 2016  
 

           Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au 

ofertă pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei 

candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 

ani, după înscrierea la alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu 

s-a organizat preselecţie a candidaţilor respinşi la proba de preselecţie. 

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 profesional 

unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor 

oferite 

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

decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) 

5 iulie 2016  Desfăşurarea probei suplimentare de admitere 

6 iulie 2016  
 

Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul 

unităţilor de învăţământ care au organizat proba.  

Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere. 

7 iulie 2016  
 

Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de 

admitere, la şcolile care au organizat proba 

    D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor   

7 iulie 2016  
 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 

Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani către 

unităţile de învăţământ care au organizat înscrierea în învăţământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani a bazei de date judeţene cuprinzând 

media de absolvire a claselor V-VIII, precum şi notele şi media generală 

obţinute la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a 

8 iulie 2016  
 

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a 

mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de 

admitere în învăţământul profesional. 

Transmiterea la comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor 

declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani de către toate unităţile de 

învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de 

preselecţie/admitere.  

Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de 

comisia judeţeană de admitere în învăţământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani şi va cuprinde informaţii referitoare la: numele, iniţiala 

tatălui şi prenumele candidatului, unitatea de învăţământ şi judeţul de 
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provenienţă, rezultatul la proba de preselecţie (după caz), media de 

absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea naţională, nota la proba 

suplimentară de admitere (după caz), media de admitere. 

11 iulie 2016  
 

         Validarea de către comisia de admitere județeană pentru 

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

declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 

ani Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu 

candidații admiși şi cu cei respinşi la învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la 

învățământul profesional Afișarea, în fiecare unitate de învățământ 

gimnazial, a listei candidaților declarați admiși, în ordinea descrescătoare 

a mediilor de admitere în învățământul profesional și a celor respinși la 

admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afișarea 

rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de 

înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de 

înscriere de către candidații respinși.  

11 - 12 iulie 2016  
 

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către 

candidaţii declaraţi respinşi şi de către candidaţii declaraţi admişi care 

doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu 

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

liceal de stat Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul 

profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul 

profesional. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul 

profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. Candidaţii 

declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul 

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

admiterea în învăţământul liceal de stat pot să se înscrie la etapa I de 

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

învăţământul profesional şi absolvenţilor declaraţi admişi care doresc să 

renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 

ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de 

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

gimnazial la care aceştia au absolvit clasa a VIII-a, fişa de înscriere la 

etapa I de admitere în liceu numai pe baza predării fişei de înscriere la 

învăţământul profesional.  

 

 

 

8 iulie 2016 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană. 

Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană nu 

va repartiza candidaţi la calificări pentru care s-a organizat probă de 

preselecţie decât cu acordul unităţilor şcolare respective. 

11 - 15 iulie 2016  
Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care candidaţii au 

fost declaraţi admişi 

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 

listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor 
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neocupate la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.  

19 iulie 2016  
 

Transmiterea de către comisia de admitere județeană la toate unitățile de 

învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de 

admitere la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

20 iulie 2016  
 

     Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile 

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

din judeţ.  

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

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

durata de 3 ani  

Înscrierea şi admiterea elevilor 

 la învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

Etapa a II-a                                            

 A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii 

16 - 17 august 2016  
 

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de 

înscriere pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani pentru 

candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au 

participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul 

profesional, şi care solicită să participe la admiterea în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a  La solicitarea 

candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ 

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

înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.  

16-17 august 2016 (în 

17 august până la ora 

15,00) 

Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional pe baza fişelor 

de înscriere în învăţământul 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. Preselecţia candidaţilor 

18 august 2016              Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ 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 
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

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

învățământ care a organizat sesiunea de preselecție  

22 - 23 august 2016 

(în 23 august până la 

ora 15,00)  

Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecție pentru alte calificări 

sau la o altă unitate de învățământ care școlarizează elevi în învățământul 

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

preselecție  

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

decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) 

25 august  Desfăşurarea probei suplimentare de admitere 

26 august 2016  
 

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma 

rezolvării contestaţiilor, la școlile care au organizat proba  

27 august 2016  
 

Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de 

admitere, la şcolile care au organizat proba 

D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor  

27 august 2016  
 

           Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de 

învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul 

din metodologia de admitere în învățământul profesional. 

         Transmiterea la comisia de admitere județeană  pentru 

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

declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul 

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

învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de 

preselecție/admitere, precum şi a situaţiei locurilor libere pentru 

repartizarea în etapa a III-a de admitere. 

         Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de 

comisia județeană de admitere în învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani și va cuprinde informații referitoare la: numele, inițiala 

tatălui și prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, 

școala și județul de proveniență, rezultatul la proba de preselecție  

elementele de calcul a mediei de admitere (media de absolvire a claselor 

V-VIII, media la evaluarea națională și, după caz, nota la proba 

suplimentară de admitere) a candidaților declarați admiși.  

29 august 2016  

 

Validarea de către comisia de admitere județeană 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.  
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

Înscrierea şi admiterea elevilor 

 la învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

Etapa a III-a 

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. 

  

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

libere în urma preselecției, de comun acord cu partenerii de practică, 

pot decide și comunică în scris comisiei de admitere județeană, 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 unităţile şcolare 

la care au fost repartizaţi 

7 septembrie 2016  
 

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei 

candidaţilor înmatriculaţi în  

învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa 

a II-a de admitere şi repartizarea din etapa a III-a  

Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ, în 

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

listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi 

 

Completarea fişei de înscriere 

a) Documente care reglementează înscrierea și admiterea în învățământul profesional 

cu durata de 3 ani: 

Înscrierea și admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani sunt 

reglementate prin metodologia de admitere, conform  OMEN nr. 3136 din 20 februarie 

2014 și calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, aprobat prin 

Ordinul MECS nr. 5.082 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

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

b) Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 

ani?  

Înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se 

realizează în perioadele prevăzute pentru fiecare etapă din calendarul admiterii în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani.Conform calendarului admiterii, aprobat 

prin Ordinul MECS nr. 5.082 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 

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

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 3 etape. Etapele 

I și a II-a  de admitere în învăţământul profesional se organizează la nivelul unităților 

de învățământ. În fiecare din primele două etape de admitere în învăţământul 

profesional se organizează: 
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    - înscrierea candidaţilor; 

    - preselecţia candidaţilor, după caz; 

    - proba suplimentară de admitere, după caz; 

    - admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 

 

În etapa a III-a de admitere, repartizarea candidaților pe locurile libere în 

învățământul profesional se realizează de către Comisia de admitere județeană, în 

conformitate cu precizările din calendarul admiterii învăţământul profesional, Ordinul MECS 

nr. 5.082 / 31.08.2015.  

c) Cine eliberează fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 

3 ani? 

Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a 

elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioareîn etapele I și 

a II-a  de admitere se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial. Pentru fiecare din etapele I și a 

II-a de admitere, unitatea de 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.   

NOTĂ: 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 celor cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în 

stare de corigenţă sau repetenție. 

 

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 

dar au susținut și trecut proba de verificare a cunoştinţelor de maternă în perioada prevăzută în 

calendarul admiterii, unitățile de învățământ gimnazial vor elibera și anexa fişei de înscriere 

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

maternă (“Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la 

probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă” - același model de 

anexă la fișa de înscriere ca cel aprobat pentru admiterea în învățământul liceal). 

NOTĂ: Aceleași prevederi se aplică și în cazul absolvenților din seriile 

anterioare care solicită eliberarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat cu 

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

absolvit clasa a VIII-a. 

d) Unde se face înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani? 

Înscrierea candidaţilor în etapele I și a II-a de admitere în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani se face la unitățile de învăţământ care organizează 

învăţământ profesional cu durata de 3 ani, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare 

profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea 

preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere. 

În acest scop, fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, 

completată în prealabil de unitatea de învăţământ gimnazial conform precizărilor de mai jos, 

se ridică de către candidat (respectiv de către părinte/tutore legal, în cazul candidaților minori) 

de la unitatea de învăţământ gimnazial și se depune la unitatea de învăţământ care organizează 
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învăţământ profesional cu durata de 3 ani, unde se va completa în perioada menţionată în 

calendarul admiterii în învăţământul profesional, pentru etapa respectivă a admiterii. 

În etapa a III-a de admitere, absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat la 

etapele anterioare de admitere, au fost respinși  sau nu și-au depus dosarul de înscriere la 

școlile la care au fost admiși, sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor 

anterioare, se vor adresa Comisiei de admitere județene  pentru a fi repartizați pe locurile 

libere în perioada prevăzută de metodologie. 

e) Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de 

învăţământ gimnazial 

La unitatea de învăţământ gimnazial se completează doar informațiile 

referitoare la datele personale ale candidatului (CNP, data nașterii, Numele și prenumele 

candidatului și inițiala tatălui) și cele referitoare la școală de proveniență (cod județ + cod 

școală de proveniență, denumirea școlii de proveniență), după cum urmează: 

 Codul numeric personal (câmp obligatoriu)  

 Data naşterii (câmp obligatoriu)  
 Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului 

 Iniț. tată (câmp obligatoriu) = iniţala tatălui  

 Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului 

 Cod judeţ - cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) - se observă că sunt 

două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se 

introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul 

judeţului VS, pentru Bucuresti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul 

şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă este acelaşi cu cel folosit pentru admiterea 

în învăţământul liceal. 

 Școala de proveniență (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă.  

f) Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de 

învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani: 
La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 

ani se completează informațiile referitoare la: unitatea de învăţământ la care se înscrie 

candidatul, opțiunile candidatului (înregistrate în ordinea preferințelor), rezultatele la probele 

de preselecție (dacă e cazul),  rezultatele la proba suplimentară de admitere (dacă e cazul),  

rezultatele la proba la limba maternă (dacă e cazul),  media de admitere și rezultatul admiterii, 

precum și eventuale mențiuni, după cum urmează: 

- Unitatea = unitatea învățământ la care se înscrie candidatul 

- Opțiuni pentru calificările profesionale din unitate - reprezintă lista 

opţiunilor alese de candidat din oferta școlii respective, în ordinea preferințelor. În fișa de 

înscriere candidaţii completează, cu asistența unității de învățământ la care se face înscrierea, 

codurile calificărilor pentru care optează din oferta școlii respective, începând cu 

calificarea pe care o preferă cel mai mult și continuând cu următoarele, în ordinea 

preferinţelor. 
Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este 

luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Codurile opţiunilor sunt formate din 3 cifre și 

sunt unice pentru fiecare calificare la nivel național pentru toate școlile, conform codificării 

din Anexa 2 și se regăsesc, pentru fiecare școală, în  broşura admiterii editată de inspectoratul 

şcolar, secțiunea pentru admiterea în învățământul profesional.  

- Proba de preselecție - datele referitoare la proba de preselecție se vor completa 

de unitatea de învățământ  doar în situațiile în care se aplică o procedură de preselecție la 

solicitarea expresă a partenerului de practică, în condițiile prevăzute la art. 8 din Anexa 2 la 

OMEN nr. 3136/2014. 
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Preselecţia candidaţilor se organizează doar în anumite cazuri, în care, la 

unitatea școlară respectivă, aceasta este solicitată în mod expres de către agenții economici 

sau instituţiile partenere pentru practica elevilor, care se implică prin susţinere financiară în 

formarea profesională a elevilor prin angajament menţionat în contractul-cadru, încheiat cu 

unitatea de învăţământ.  

- Proba suplimentară de admitere - datele referitoare la proba suplimentară de 

admitere se referă  doar la situațiile în care este necesară susținerea probei suplimentare de 

admitere, ca urmare a unui număr de candidați mai mare decât numărul de locuri oferite de 

unitatea respectivă de învățământ, în conformitate cu art. 9 alin. (5) din Anexa 2 la OMEN nr. 

3136/2014.  

- Nota la proba de limbă maternă – datele referitoare la nota la limba 

maternă se referă doar la situația în care candidatul respectiv optează pentru o 

calificare din oferta școlii cu predare  într-o limbă a unei minorităţi naţionale. Candidaţii 

sunt informaţi că, pentru clasele la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi 

naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile 

gimnaziale în limba maternă respectivă, sau dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă, organizată conform metodologiei de admitere în învăţământul 

liceal de stat şi au fost admişi. 

- Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa 2 

la OMEN nr. 3136 din 20 februarie 2014), Art 12 (1) lit. a) în cazul în care numărul de 

candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, respectiv Art 12 

(1) lit. b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite 

de unitatea de învăţământ. 

- Mențiune - se completează dacă un elev admis la învățământul profesional cu 

durata de 3 ani a renunțat la locul ocupat și se semnează de candidat, părinte și conducerea 

școlii. 

       g)  Înscrierea candidaților admiși în învăţământul profesional cu durata 

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

ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 

ani pentru fiecare etapă de admitere, candidaţii depun la unităţile şcolare la care au fost 

declaraţi admişi dosarele de înscriere cuprinzând actele, în original, prevăzute la art 14. (2) în 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani (Anexa 2 la OMEN nr. 3136 din 20 februarie 2014). 

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar 

locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape 

de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

h)  Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecție, în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani: 

Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie pot participa, în continuare, la 

procesul de admitere, în aceeași unitate de învățământ, în cazul în care au completat opțiuni și 

pentru calificări pentru care nu s-a organizat proba de preselecție sau se pot înscrie, în aceeași 

etapă a admiterii, la o altă unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani şi care nu a organizat sesiune de preselecţie, sau pot să opteze 

pentru înscrierea în învăţământul liceal, în condițiile mai jos menționate.  

Candidații respinși la preselecție se pot înscrie, din nou, la o școală care are 

ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani și care nu a organizat sesiune de 
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preselecţie, pe baza aceleiași fișe de înscriere în învăţământul profesional, pe care o ridică de 

la unitatea școlară la care au fost respinși și cu care se prezintă la cea de-a doua unitate 

școlară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata 

de 3 ani. 

        i)  Înscrierea la liceu a candidaţilor care au participat la admiterea în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani:   

Candidații respinși la preselecție, dacă doresc să se înscrie la liceu, ridică (în 

perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani) 

fișa de înscriere în învăţământul profesional de la școala la care au fost respinși, pe care apoi o 

depun la unitatea de învățământ gimnazial de la care provin, unde vor solicita și completa fișa 

de înscriere în învățământul liceal, în perioada menţionată în calendarul admiterii la liceu. 

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

precum şi candidaţii admişi dar care doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani, se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal, în condițiile 

mai jos menționate. 

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

ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 

ani, candidaţii declaraţi admişi în învăţământul profesional, dar care doresc să participe la 

admiterea în învăţământul liceal, ridică de la secretariatele unităţilor de învăţământ la care au 

fost admişi, pe baza unei cereri, fişa de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 

ani. În acest caz, în fișa respectivă de înscriere în învăţământul profesional se va completa la 

rubrica “mențiuni” opţiunea de participare la admiterea în învăţământul liceal şi de 

renunţare la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, mențiune sub 

care semnează candidatul, părintele/reprezentantul legal al elevului minor și conducerea 

unității de învățământ la care a fost admis în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.  

Pentru a primi de la unitățile de învățământ gimnazial fișa de înscriere în 

învățământul liceal, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani, candidații respinși, sau care s-au retras în urma admiterii în 

învățământul profesional, depun la unitățile gimnaziale de la care provin fişa de înscriere la 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, din care rezultă că au fost respinși sau au renunţat 

la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

NOTA: Un candidat declarat admis la invatamantul profesional de 3 ani, 

poate să participe la admiterea in liceu computerizată,  numai dacă își retrage fișa de 

inscriere  de  la Unitatea ce școlarizează  Invatamânt Profesional de 3 ani și o depune la 

Școala Gimnazială la care a absolvit 8 clase. 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT  SPECIAL 

învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani 

în anul școlar 2016-2017 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară 

Persoana de 

contact, telefon 
Adresa 

Calificarea 

profesională 

Nr. 

locuri 
COD 

1. 
Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă 

Măicăneşti 

 

Șorică Liviu 

0237246037 

 

Com. Măicăneşti 
Confectioner 

produse textile 
12 620 
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LISTA UNITĂȚILOR ȘCOLARE CARE ORGANIZEAZĂ 

învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani 

în anul școlar 2016-2017 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară 

Persoana de 

contact, 

telefon 

Adresa Calificarea profesională 
Nr 

loc 
COD 

1. 

Colegiul 

Tehnic 

„Edmond 

Nicolau” 

Focşani 

Danielescu 

Mihail Gabriel 

0237 213784 

Str. 1 Decembrie 

1918  nr. 10, 

Focşani 

Mecanic auto 28 527 

Tinichigiu vopsitor auto 28 506 

Electromecanic utilaje și 

instalații comerciale, 

electrocasnice și din 

industria alimentară 

28 547 

2. 

Colegiul 

Tehnic 

„Gheorghe 

Asachi” 

Focşani 

Ravaș 

Marilena 

0237239048 

Str. Moldova  nr. 

9, Focşani 

Bucătar 28 601 

Confectioner produse 

textile 
28 620 

3. 

Liceul 

Tehnologic ” 

G.G. 

Longinescu” 

Focşani 

Danciu 

Cătălin   

0237 223074 

Str. Marasesti  

nr. 50, Focsani 

Tâmplar  universal 28 613 

Frizer-coafor-manuchirist-

pedichiurist 
28 630 

4 

Colegiul 

Tehnic „Ion 

Mincu” 

Focşani 

Zbîrciog Jan 

0237/215861 

 

 

Str. 1 Decembrie 

1918  nr. 12, 

Focşani 

Confecționer tâmplărie de 

aluminiu și mase plastice 
28 505 

5 

Colegiul 

Tehnic 

„Valeriu.D.Cot

ea” Focşani 

Paraschiv 

Remus 

0237225859 

 

Str. Cuza Vodă  nr. 

46, Focşani  

Brutar –patiser- preparator 

produse făinoase 
28 603 

Tinichigiu vopsitor auto 28 506 

Mecanic auto 28 527 

6 

Colegiul 

Tehnic Auto 

„Traian Vuia” 

Focşani 

Negoescu 

Ioan 

0237236713 

 

Str. Cotești  nr. 52, 

Focşani 

Mecanic auto 56 527 

Tinichigiu vopsitor auto 28 506 

7 

Colegiul 

Tehnic 

„Gheorghe 

Balş” Adjud 

Mitrofan 

Valentin 

Marian 

0237640681 

Str. Republicii  nr. 

107, Adjud 
Mecanic auto 28 527 

8 
Liceul 

Tehnologic 

Odobesti 

Agafiței Adela 

Corina 

0237675716 

Str. Ștefan cel 

Mare  nr. 42, 

Odobești 

Lucrător în agricultura 

ecologica 
28 589 

9 
Liceul „Simion 

Mehedinţi” 

Vidra 

Adela Potop 

0237673054 

Comuna 

 Vidra 

Operator  la producerea 

semifabricatelor pe baza 

de lemn 
28 611 

Chelner (ospătar)  28 599 

Bucătar 28 601 

10 

Liceul 

Tehnologic 

„Al. I. Cuza” 

Panciu 

Jalba  

Bandrabur 

Valeriu 

0237276816 

Panciu, str. Nicolae 

Titulescu nr. 73 

Confectioner produse 

textile 
28 620 
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Telefon:  0237214141 
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