Motto: „Educația nu e cât de mult ai memorat sau cât știi.
E capacitatea de a face diferența între ce știi și ce nu știi.”
Anatole France

Dragi elevi,
În pragul absolvirii clasei a VIII-a, fiecare elev se gândește la alegerea - atât de
importantă pentru viitorul său - pe care trebuie să o facă atunci când pășește într-un nou
univers cu multe provocări și cu schimbări majore, determinante pentru dezvoltarea
personală, pentru proiectarea propriei cariere.
Stimați părinți,
Pe lângă școală, mai mult ca oricând, atenți la nevoile și înclinațiile copiilor
dumneavoastră, trebuie să le fiți alături în luarea unei decizii corecte, care să corespundă
ariei lor de interes, nevoilor și abilităților acestora.
Prin oferta generoasă și diversificată din prezentul ghid, începând de la învățământul
liceal, profesional, până la cel dual, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman pune la
dispoziția absolvenților de clasa a VIII-a informații utile orientării școlare pentru clasa
a IX-a, astfel încât traseul ales în cunoștință de cauză să fie finalizat cu succes, iar fiecare
elev să fie mulțumit de alegerea făcută. Toate acestea vor spori șansele de reușită, în
perspectiva admiterii în învățământul superior, a accesării unor domenii tentante de pe piața
muncii, care să le permită să se afirme și să le ofere satisfacții.
În speranța că, valorificând obiectiv informațiile din această broșură, veți putea face
alegerea cea mai bună pentru viitorul vostru, vă doresc tuturor mult succes la examenul de
Evaluare Națională din această vară.

Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE
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NOTĂ INTRODUCTIVĂ
Broșura prezintă rutele educaţionale care pot fi urmate, profilurile de pregătire,
condiţiile de admitere precum şi informațiile necesare privind admiterea și înscrierea în
clasa a IX-a de liceu, de învățământ profesional de stat şi de învăţământ dual pentru anul
şcolar 2018 - 2019.
Elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a și părinții acestora trebuie să ştie că planul de
şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2018 - 2019 este cuprinzător pentru întreaga promoţie
de absolvenţi. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal, învățământul
profesional de stat și învățământul dual, pentru anul şcolar 2018 - 2019 se realizează în
conformitate cu Ordinul ministrului educației naționale nr. 4794/2017 privind organizarea
şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 şi
Ordinul ministrului educației naționale nr. 4795/2017 privind organizarea, desfăşurarea şi
calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul
şcolar 2018-2019.
Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2018, indiferent de vârstă, precum şi cei din
promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar
2018 - 2019, se înscriu în învăţământul liceal, profesional de stat și dual, la cursuri de zi.
Înscrierea în licee, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia
celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care
solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale
pentru romi) se face prin repartizare computerizată, într-o singură etapă, 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.
Candidații care au participat și au rămas nerepartizați în urma repartizării
computerizate pot fi repartizați de către comisiile de admitere județene/a municipiului
București pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale.
În etapa a doua de admitere în învățământul liceal, profesional de stat și dual vor fi
repartizați absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă, precum și cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018
- 2019, care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au
înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior
etapei anterioare.
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REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, PROFESIONAL
DE STAT ȘI DUAL DIN JUDEŢUL TELEORMAN
NR. CRT.
1.

2.

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ,
Municipiul Alexandria, Nivel școlarizat: PRE, PRI, GIM,
PROF, Adresa: Mun. Alexandria, Str. Libertății Nr. 1 bis,
Tel. 0347401909, Fax 0347808718, E-mail
centruscolaralex@yahoo.com
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA",
Municipiul Alexandria, Nivel școlarizat: COL NAT, Adresa:
Mun. Alexandria, Str. Carpaţi, Nr. 27, Tel. 0247316637, Fax
0247316762, E-mail colegiul.al.i.cuza.alexandria@gmail.com

3.

COLEGIUL NAȚIONAL "AL.D. GHICA", Municipiul
Alexandria, Nivel școlarizat: COL NAT, Adresa: Mun.
Alexandria, Str. Viitorului, Nr. 78, Tel. 0247312925, Fax
0247317571, E-mail aldghica_colegiulnational@yahoo.com

4.

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA", Municipiul
Alexandria, Nivel școlarizat: LIC TEO, Adresa: Mun.
Alexandria, Str. Dunării, Nr. 133 , Tel. 0247316388, Fax
0247317714, E-mail licnoicatr@yahoo.com

5.

COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"MIRCEA
SCARLAT", Municipiul Alexandria, Nivel școlarizat: COL
TEO, COL VOC, Adresa: Mun. Alexandria, Str. Negru Vodă,
Nr. 99, , Tel. 0247313437, Fax 0247317573, E-mail
mircea.scarlat@yahoo.com

6.

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, Municipiul Alexandria,
Nivel școlarizat: LIC TEH, PROF, SP, Adresa: Mun.
Alexandria, Șos. Turnu Măgurele Nr. 1-3, Tel. 0247312181,
Fax 0247312989, E-mail grup_rul@yahoo.com

7.

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU",
Municipiul Alexandria, Nivel școlarizat: LIC TEH, Adresa:
Mun. Alexandria, Str. Libertății , Nr. 69, Tel. 0247312758,
Fax 0247312758, E-mail alexandria_agricol@yahoo.com

8.

COLEGIUL NAȚIONAL "ANASTASESCU", Municipiul
Roșiori de Vede, Nivel școlarizat: COL NAT, Adresa: Mun.
Roșiori de Vede, Str. Republicii, Nr. 9-11, Tel. 0247460229,
Fax
0247460229,
E-mail
colegiulnationalanastasescu@yahoo.ro

9.

LICEUL
TEHNOLOGIC
"VIRGIL
MADGEARU",
Municipiul Roșiori de Vede, Nivel școlarizat: LIC TEH, POS,
Adresa: Mun. Roșiori de Vede, Str. Republicii Nr. 11, Tel.
0247466171,
Fax
0247467223,
E-mail
economicrosiori@yahoo.com
COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY", Municipiul
Roșiori de Vede, Nivel școlarizat: COL TEH, SP, POS,
Adresa: Mun. Roșiori de Vede, Str. Renaşterii, Nr. 15, , Tel.
0247466690,
Fax
0247466712,
E-mail
colegiul_saligny@yahoo.com

10.

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 2, Municipiul
Roșiori de Vede, Nivel școlarizat: LIC TEH,
PROF, Adresa: Mun. Roșiori de Vede, Str.
Oltului Nr. 40A, Tel. 0247460537, Fax
0247461872, E-mail spa_rosiori@yahoo.com

11.

12.

UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT STRUCTURĂ ARONDATĂ

LICEUL TEHNOLOGIC "EMIL RACOVIȚĂ", Municipiul
Roșiori de Vede, Nivel școlarizat: LIC TEH, PROF, Adresa:
Mun. Roșiori de Vede, Str. I. L. Caragiale Nr. 7, Tel.
0247460055,
Fax
0247460055,
E-mail
gsemilracovita_tr@yahoo.com
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13.

COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA", Municipiul Turnu
Măgurele, Nivel școlarizat:GIM, COL NAT, Adresa: Mun.
Turnu Măgurele, Str. Castanilor Nr. 25, Tel. 0247416734, Fax
0247416734, E-mail cnunirea.licee@yahoo.com

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.
CALINIC CERNICANUL", Municipiul Turnu
Măgurele,
Nivel școlarizat:
LIC VOC,
Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. Oituz Nr.
11 , Tel. 0247415870, Fax 0247415870,

14.

15.

LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA", Municipiul Turnu
Măgurele, Nivel școlarizat: PRI, GIM, LIC TEO, Adresa:
Mun. Turnu Măgurele, Str. Cetatea Turnu Nr. 9A, Tel.
0247416501,
Fax
0247416501,
E-mail
marinpreda@hotmail.com

16.

COLEGIUL TEHNIC "G-RAL D. PRAPORGESCU",
Municipiul Turnu Măgurele, Nivel școlarizat:PROF, COL
TEH, POS, Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. Taberei, Nr.
2,
Tel.
0247416327,
Fax
0247416327,
E-mail
ctpraporgescu@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC "SF. HARALAMBIE", Municipiul
Turnu Măgurele, Nivel școlarizat: LIC TEH, PROF, Adresa:
Mun. Turnu Măgurele, Str. Oituz Nr. 11, Tel. 0247416354,
Fax 0247416354, E-mail gsharalambie@yahoo.com

17.

18.

LICEUL TEORETIC, Oraș Videle, Nivel școlarizat: LIC
TEO, Adresa: Oraș Videle, Str. Republicii, Nr. 7, Tel.
0247455908, Fax 247453025, E-mail liceulvidele@yahoo.ro

19.

LICEUL TEORETIC, Oraș Zimnicea, Nivel școlarizat: LIC
TEO, SP, Adresa: Oraș Zimnicea, Str. Mihai Viteazul, Nr. 30,
Tel.
0247367716,
Fax
0247367840,
E-mail
liceuzimnicea@gmail.com

20.

LICEUL TEHNOLOGIC "ANDREI ȘAGUNA", Comuna
Botoroaga, Nivel școlarizat: PRI, GIM, LIC TEH, Adresa:
Str. Principală Nr. 14, Sat Botoroaga, Comuna Botoroaga,
Tel.
0247442133,
Fax
0247442133,
E-mail
scoalabotoroaga@yahoo.fr
LICEUL TEHNOLOGIC , Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, Nivel
școlarizat: LIC TEH, Adresa: Str. Mareșal Averescu Nr. 15,
Sat Drăgăneşti Vlașca, Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, Tel.
0247440606,
Fax
0247440606,
E-mail
licdraganesti@yahoo.com
LICEUL TEORETIC, Comuna Olteni, Nivel școlarizat: LIC
TEO, Adresa: Str. Marin Preda Nr. 82, Sat Olteni, Comuna
Olteni, Tel. 0247432110, Fax 0247432110, E-mail
liceulolteni10@yahoo.com

21.

22.

23.

LICEUL TEORETIC, Comuna Piatra, Nivel școlarizat: LIC
TEO, Adresa: Str. - Nr. -, Sat Piatra, Comuna Piatra, Tel.
0247361124,
Fax
0247361124,
E-mail
liceulteoreticpiatra@yahoo.com
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SECȚIUNEA I
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019
FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1. Învăţământ liceal – curs de zi
Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2018, indiferent de vârstă, precum şi cei din
promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 2019, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi.
2. Învăţământ liceal – curs seral sau frecvenţă redusă
Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la
data începerii cursurilor anului şcolar 2018 - 2019, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la
cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
Admiterea candidaţilor se va face în şedinţă publică.
Oferta de locuri pentru învăţământul liceal curs seral sau frecvenţă redusă include clasele
organizate pe filierele teoretică şi tehnologică.
PRECIZĂRI:
• Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea
candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face în perioada prevăzută în
grafic, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile
anterioare).
• Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe, se înscriu la centrul special de
înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic.
• Candidaţii care provin din alte judeţe şi doresc să participe la admitere în judeţul
Teleorman se înscriu la centrul special de înscriere organizat la Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare”
din Alexandria str. Carpați nr. 15 (lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman), telefon/fax:
0247312249.
Admiterea se realizează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr.
4802/31.08.2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru
anul școlar 2011 - 2012.
Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ liceal preuniversitar de stat se face pe baza mediei de
admitere.

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a
absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la
evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media
generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de
admitere.
Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

6

Admiterea în învăţământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul şcolar 2018 - 2019
Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media
generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru
absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv; cu media la teste naţionale, pentru absolvenţii din
promoţiile 2004-2007; cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru
absolvenţii din promoţiile 2008 și 2009.
• Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic
se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu
subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a
VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, este media aritmetică, cu două
zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.
• Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două
zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională.
• Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe
din notele obţinute la Evaluarea Naţională sunt inferioare notei cinci.
• Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională
din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci.
• Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează
cu două zecimale, fără rotunjire.
• Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de
predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor de limbă modernă
şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de
verificare a cunoștinţelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în
conformitate cu prevederile metodologiei.
• Prevederile metodologiei se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii
învăţământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma
„Evaluarea Națională” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenţii
gimnaziului de până în anul 2003 inclusiv; cu sintagma „testele naţionale”, pentru
absolvenţii gimnaziului din perioada 2004-2007; respectiv cu sintagma „tezele cu subiect
unic susținute în clasa a VIII-a” pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009.
• Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori
examenul de capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în
considerare cea mai mare din mediile generale obţinute la prezentările succesive la
examenul de capacitate/testele naţionale. Media generală menţionată anterior se
calculează, chiar dacă este inferioară notei 5.
• Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia
celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor
care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile
speciale pentru romi), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare
a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea
sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru
unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.
• În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi
folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală 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 și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de
la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor
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•

•

•

•

Art.10 din anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, în cazul candidaţilor care
solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.
În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea
exprimată pentru acea unitate școlară care au mediile de admitere şi toate mediile
menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea
solicitată.
Pentru liceul teoretic și vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere,
profiluri și specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale
de admitere şi în funcţie de opţiuni.
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 școlar au
obligaţia de a afişa oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în
profiluri, domenii şi calificări profesionale.
Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic,
pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza,
înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform
metodologiei.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul şcolar 2018- 2019
DATA
LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL
Pregătirea admiterii

2 februarie 2018

1 martie 2018

2 mai 2018

7 mai 2018

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru
pregătirea şi organizarea admiterii
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
Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată
în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal,
filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau
profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de
predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi
la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a,
în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin
verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi
formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi
Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere
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
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14 mai 2018
10-31 mai 2018

8 iunie 2018

11 iunie 2018

25 iunie 2018

26 iunie 2018

Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale
fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de
admitere şi a planului de şcolarizare
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a
listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi,
prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin
confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în
aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile
judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin
activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor
specifice
Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu
numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale
absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele
şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de
admitere, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată
Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a
absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia
Naţională de Admitere
Probele de aptitudini

10-11 mai 2018

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau
absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

14-15 mai 2018

Înscrierea pentru probele de aptitudini

16-18 mai 2018

Desfăşurarea probelor de aptitudini
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia
permite acest lucru
Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de
aptitudini
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la
probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică
centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de
aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau
exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică
centralizată
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, în
aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de
aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin
confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică
centralizată

22 mai 2018

25 mai 2018

11 iunie 2018

26 iunie 2018
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Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de
27 iunie 2018
aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal
respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată
Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale
candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe
de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a
28 iunie 2018
listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au
susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor
specifice în aplicaţia informatică centralizată
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau
10-11 mai 2018
absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă
Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
14-15 mai 2018
modernă sau maternă
Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
16-18 mai 2018
maternă
Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă
22 mai 2018
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
25 mai 2018
a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia
informatică centralizată
Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care
29-31 mai 2018
candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă
Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care
6 iunie 2018
au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă, la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
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
7 iunie 2018
limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin
introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia
informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor
pentru învăţământul special
11 mai 2018
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile
15 iunie 2018
speciale pentru romi
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând
5-6 iulie 2018
aplicaţia informatică centralizată
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special utilizând
5-6 iulie 2018
aplicaţia informatică centralizată
Etapa de repartizare computerizată şi 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 2018-2019
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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
29 iunie-3 iulie 2018 Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care
doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea
fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică
29 iunie-3 iulie 2018
centralizată) a datelor din fişele de înscriere
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator,
corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor
30 iunie-4 iulie 2018
corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia
informatică centralizată
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de
înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum
şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin
4 iulie 2018
confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni
originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al
municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea,
5 iulie 2017
de către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia
informatică centralizată
Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de
6 iulie 2018
Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti,
transmiterea modificărilor la comisia naţională
Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia
6 iulie 2018
informatică centralizată
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor
9 iulie 2018
clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2018-2019
Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi în învăţământul liceal de
stat, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere
9 iulie 2018
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate
în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost
10-13 iulie 2018
repartizaţi
Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei
13 iulie 2018
locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această
etapă de admitere
Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale
apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor
care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu
16-18 iulie 2018
au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării
computerizate
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă,
precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii
cursurilor anului şcolar 2018-2019
Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a
18 iulie 2018
graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă ori maternă
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau
3 septembrie 2018
probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de
4-5 septembrie 2018
limbă modernă sau maternă
Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au
3-6 septembrie 2018 participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris
în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia
11

Admiterea în învăţământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul şcolar 2018 - 2019
şcolară ulterior etapei anterioare
Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au
fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada
7 septembrie 2018
prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior
etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
7 septembrie 2018
prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică
centralizată
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile
7 mai 2018
anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2018-2019
Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă
2 iulie 2018
redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018-2019
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din
10-13 iulie 2018
seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
cursurilor anului şcolar 2018-2019
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18
16-18 iulie 2018
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018-2019 pe locurile de
la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI/A PROBELOR DE VERIFICARE A
CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ/MODERNĂ
Elevii care doresc să susţină probele de aptitudini, sau probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă maternă/de limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă, în
baza anexei la fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă, în perioada 14 – 15 mai 2018, iar
în cazul în care rămân locuri libere, în data de 03 septembrie 2018.
Susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
se desfăşoară, în perioada 16 - 18 mai 2018, iar în cazul în care rămân locuri libere, în perioada 04 05 septembrie 2018.
În judeţul Teleorman se susţin probe de aptitudini şi probe de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă în următoarele centre:
Nr.
crt.

Unitatea de
învăţământ

Forma de
învăţământ

Tipul probei

Specializarea/
Domeniul

Data

1.

Colegiul
Național
Pedagogic
,,Mircea Scarlat”
Alexandria

Învăţământ
de zi

Probe de
aptitudini

Învăţătorieducatoare

16-17 mai
2018

2.

Colegiul Tehnic
"Anghel
Saligny" Roșiorii
De Vede

Învăţământ
de zi

Probe de
aptitudini

Instructor
Sportiv

17 mai
2018

3.

Liceul
Tehnologic nr. 1
Alexandria

Învăţământ
de zi

Probe de
aptitudini

Instructor
Sportiv

17 mai
2018
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Locaţia
Colegiul
Național
Pedagogic
,,Mircea
Scarlat”
Alexandria
Colegiul
Tehnic
"Anghel
Saligny"
Roșiorii De
Vede
Liceul
Tehnologic
nr. 1
Alexandria
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4.

5.

Colegiul
Naţional “Al. I.
Cuza”
Alexandria
Colegiul
Naţional
“Unirea”/
Seminarul
Teologic
Ortodox "Sf.
Calinic
Cernicanul"
Turnu Măgurele

Învăţământ
de zi

Învăţământ
de zi

Probe de
verificare a
cunoştinţelor de
limbă modernă

Probe de
aptitudini

Bilingvengleză

Teologie
ortodoxă

18 mai
2018

Colegiul
Naţional “Al.
I. Cuza”
Alexandria

16 mai
2018

Seminarul
Teologic
Ortodox "Sf.
Calinic
Cernicanul"
Turnu
Măgurele

1. Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în liceele
vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.
Admiterea elevilor la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
•
avizul medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie
eliminatorie
•
susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive.
Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1.
Aprecierea probei de aptitudini se face prin note de la 1 la 10, nota minimă de admitere
pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase).
Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică,
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.
Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au
obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte). Nu se admit contestaţii la
probele de aptitudini sportive.
La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au
media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a
V-a – a VIII-a minimum 9.00.
Pentru profilul teologic, proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins.
Candidaţii de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu
mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini.
Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la
fiecare probă este 6.00. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit
contestaţii.
Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obţinută la
proba scrisă.
Pentru profilul sportiv și teologic media finală de admitere se calculează astfel:
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 = (3𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇+𝑀𝑀𝐴𝐴) / 4
APT = nota finală la probele de aptitudini
MA = media de admitere
MFA = media finală de admitere
MFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele /clasele din învăţământul
vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele/probele, în ordinea descrescătoare a
mediilor finale de admitere, calculate conform art. 8 din Metodologia de admitere, pentru profilurile
la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
Pentru profilul pedagogic aprecierea probei de aptitudini se face pe bază de calificativ
admis/respins.
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Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea
învățători - educatoare.
Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini pentru profilurile la care aprecierea
probelor se face pe bază de calificativ: admis/respins (profilul pedagogic), sunt admişi pe locurile
pentru care au susţinut testele /probele, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
În cazul în care, după afișarea listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut
probe de aptitudini, există candidați admiși care solicită, în scris, că renunță la locul obținut pentru a
participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți
candidați care au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această
probă.
Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini sau care nu au fost admişi la liceele
vocaţionale din lipsă de locuri, în data de 28 iunie 2018 ridică fişele de înscriere de la
secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile gimnaziale pe
care le-au absolvit şi în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează opţiuni la
școala gimnazială pe care au absolvit-o pentru a participa la repartizarea computerizată.
2. Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 20182019 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație
internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și
structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 20112012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație
internațională, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
4.802/2010, Anexa 4.
La examenul de verificare a cunoştinţelor de limba modernă este considerat promovat
candidatul care a obţinut minimum nota 6.
• Candidații care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi
străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu
proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu
program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.
• Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program
bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se fac, la cerere, dacă
certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau
superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi.
• Se recunosc și se echivalează rezultatele obținute pentru limbile moderne, examenele și
instituțiile menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru
certificarea competențelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute și echivalate cu
proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în
vigoare pentru anul respectiv. De asemenea se recunosc și se echivalează rezultatele obținute
la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de instituțiile
prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja
examene prevăzute în listă.
• Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine,
conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de
predare a unei limbi moderne de circulație internațională.
(art. 3 al O.M.E.N. nr. 4794/31.08.2017)
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COMPLETAREA FIŞELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR
1. Verificări necesare
Părinţii şi candidaţii trebuie să verifice:
• corectitudinea datelor înscrise în fişa de înscriere;
• corectitudinea notelor, calculul mediilor (media se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire) şi a codurilor aferente liceelor pentru care s-a optat;
• dacă fişa de control tipărită de sistem este identică cu fişa originală.
2. Sfaturi pentru completarea fişelor
• Asiguraţi-vă că aţi completat un număr suficient de opţiuni!
• Atenţie la prioritatea opţiunilor! Prima opţiune scrisă este şi prima luată în
considerare. Numărul de ordine al opţiunilor este esenţial în algoritmul repartizării.
• Completaţi opţiunile ţinând cont de media dumneavoastră, de şansele reale de a fi
admis la un anumit liceu şi, nu în ultimul rând, de preferinţe.
• Pe fişă nu trebuie să existe coduri duble (al doilea se anulează automat)!
• În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe profiluri în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.
• Pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, se
poate înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă s-a susţinut şi dacă s-a
promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi pe fişă
este trecută nota obţinută la această probă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi
anulată în momentul repartizării computerizate.
Observaţie: Câmpul Nr. întreg, care se găseşte în partea dreaptă sus nu se completează. El
reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fişa de înscriere din partea şcolii de
provenienţă.
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:
1.

1

0

7

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:
2.

2

7

9

3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin
precizarea codului alocat fiecărei opţiuni.
Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt
fictive.
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a și completarea fișelor de înscriere de către absolvenții
clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită
înscrierea, se va realiza în perioada 29 iunie - 03 iulie 2018.
În perioada 30 iunie - 04 iulie 2018 are loc verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate
de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din
calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.
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REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018 - 2019,
repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face într-o
singură etapă. Candidații care au participat și au rămas nerepartizați în urma repartizării
computerizate, pot fi repartizați de către comisiile de admitere județene/a municipiului București pe
locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale.
În perioada 10-13 iulie 2018, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au
fost declaraţi admişi, după repartizarea computerizată, dosarele de înscriere cuprinzând:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naștere, care se depun în copie certificată în
conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.
Candidaţii care, în perioada menţionată, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră
retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru
rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană.
Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere,
după rezolvarea cazurilor speciale.
Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de
repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în
termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa
repartizării computerizate, se va realiza în perioada 16 - 18 iulie 2018.

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care
nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior
etapei anterioare, vor depune dosare de înscriere, în perioada 03 - 06 septembrie 2018, la
secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.
Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa
anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația
școlară ulterior etapei anterioare, se va face utilizând aplicația informatică centralizată, în data de 07
septembrie 2018.

ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI
Admiterea candidaţilor de etnie romă se face în limita a 2 locuri/clasă prin planul de
școlarizare pentru anul școlar 2018 - 2019, aprobat de Ministerul Educației Naţionale.
Absolvenții claselor a VIII-a, care dețin recomandarea scrisă prin care se atestă apartenența la
etnia romă, vor completa cererea tip de înscriere pe locurile speciale pentru romi până la data 15
iunie 2018.
Candidaţii de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei,
trebuie să depună un dosar de înscriere care cuprinde următoarele acte:
• cerere de înscriere (tipizat IŞJ Teleorman);
• anexa la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de
verificare a aptitudinilor și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.
• cartea de identitate (dacă este cazul) / certificatul de naştere, în copie certificată în
conformitate cu originalul de către reprezentantul IŞJ Teleorman învestit cu astfel de
competențe;
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• recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice
a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi NU
faptul că fac parte din respectiva organizaţie;
• adeverinţă de la unitatea şcolară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII şi
media de admitere;
• foaia matricolă pentru clasele I-VIII;
• fișa medicală.
Dosarele pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere
judeţeană, până la data de 15 iunie 2018, ora 14.00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Teleorman. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare.
Repartizarea candidaţilor romi care au depus cereri până la data menţionată se va face în
ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunilor exprimate, în data de
05 iulie 2018, ora 10.00, la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria, conform
planului de şcolarizare.
În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru
rezolvarea cazurilor speciale.

ADMITEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SERAL ȘI PENTRU
CEL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
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 2018 2019 inclusiv, se face în perioada 10 - 13 iulie 2018, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Teleorman, unde se depun personal dosarele de înscriere.
Dosarul de înscriere conține următoarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) certificatul de naştere/cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie
certificată în conformitate cu originalul de către angajatul I.Ş.J. Teleorman învestit cu astfel de
competențe;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din
clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.
Repartizarea candidaţilor pentru învăţământul seral și pentru cel cu frecvenţă redusă se va
face în ședință publică, la Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Alexandria, în data de 16
iulie 2018.

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU
FRECVENȚĂ ZI, LOCURI CARE URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN
REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

Nr.
crt.

Denumire unitate școlară

1

COLEGIUL NAȚIONAL
"AL.D. GHICA"
ALEXANDRIA

Nr. Ultima
locuri medie
romi
2017

Filiera/ Profil/
Frecvență

Denumire
specializare

Cod
specializare

Nr.
clase

Nr.
locuri

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică

105

1

28

2

4,76

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

104

3

84

6

6,02
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Nr.
crt.

2

3

4

5

6

7

Denumire unitate școlară

COLEGIUL NAȚIONAL
"ALEXANDRU IOAN
CUZA" ALEXANDRIA

COLEGIUL NAȚIONAL
PEDAGOGIC "MIRCEA
SCARLAT"
ALEXANDRIA

LICEUL TEORETIC
"CONSTANTIN
NOICA" ALEXANDRIA

LICEUL TEHNOLOGIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
ALEXANDRIA

LICEUL TEHNOLOGIC
NR. 1 ALEXANDRIA

COLEGIUL NAȚIONAL
"ANASTASESCU"

Nr. Ultima
locuri medie
romi
2017

Filiera/ Profil/
Frecvență

Denumire
specializare

Cod
specializare

Nr.
clase

Nr.
locuri

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică

107

3

84

6

7,74

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică –
bilingv lb.
engleză

108

1

28

2

9,35

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

106

3

84

6

7,05

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică

113

1

28

2

4,67

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

112

3

84

6

7,42

VOCAŢIONALĂ/
PEDAGOGIC/ZI

Învăţători educatoare

114

2

56

4

-

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică

142

1

28

2

3,74

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

141

4

112

8

4,91

TEHNOLOGICĂ/
RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI/ZI

Agricultură

124

1

28

2

2,11

TEHNOLOGICĂ/
RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI/ZI

Industrie
alimentară

126

1

28

2

4,45

TEHNOLOGICĂ/
RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI/ZI

Protecţia
mediului

128

1

28

2

2,43

TEHNOLOGICĂ/
TEHNIC/ZI

Mecanică

127

1

28

2

2,23

TEHNOLOGICĂ/
SERVICII/ZI

Turism şi
alimentaţie

140

1

28

2

2,88

TEHNOLOGICĂ/
TEHNIC/ZI

Mecanică

138

1

28

2

3,19

VOCAŢIONALĂ/
SPORTIV/ZI

Sportiv

139

1

28

2

-

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică

110

3

84

6

5,75

18
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ÎNVĂŢĂTORIEDUCATOARE

TEHNICIAN
VETERINAR

TEHNICIAN
ANALIZE PRODUSE
ALIMENTARE

TEHNICIAN
ECOLOG ȘI
PROTECŢIA
CALITĂŢII
MEDIULUI

TEHNICIAN
MECANIC PENTRU
ÎNTREȚINERE ȘI
REPARAȚII

TEHNICIAN ÎN
GASTRONOMIE

TEHNICIAN
TRANSPORTURI

INSTRUCTOR
SPORTIV
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Nr.
crt.

8

9

10

11

Filiera/ Profil/
Frecvență

Denumire
specializare

Cod
specializare

Nr.
clase

Nr.
locuri

ROȘIORII DE VEDE

TEORETICĂ/
REAL/ZI

Ştiinţe ale
Naturii

111

1

28

2

4,30

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

109

2

56

4

6,29

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

116

1

28

2

4,23

TEHNOLOGICĂ/
TEHNIC/ZI

Electromecanică

115

1

28

2

2,97

TEHNOLOGICĂ/
TEHNIC/ZI

Mecanică

117

1

28

2

3,13

VOCAŢIONALĂ/
SPORTIV/ZI

Sportiv

118

1

28

2

-

TEHNOLOGICĂ/
SERVICII/ZI

Economic

132

4

112

8

4,42

TEHNOLOGICĂ/
SERVICII/ZI

Turism şi
alimentaţie

134

1

28

2

5,89

TEHNOLOGICĂ/
RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI/ZI

Protecția
mediului

133

1

28

2

4,00

TEHNOLOGICĂ/
SERVICII/ZI

Comerț

131

1

28

2

-

TEHNOLOGICĂ/
TEHNIC/ZI

Mecanică

123

1

28

2

-

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică

102

2

56

4

5,77

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

101

1

28

2

5,88

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Ştiinţe Sociale

103

2

56

4

6,71

VOCAŢIONALĂ/
TEOLOGIC/ZI

Teologie
ortodoxă

159

1

28

2

-

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

143

1

28

2

4,60

TEORETICĂ/
REAL/ZI

Științe ale naturii

144

1

28

2

3,89

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Ştiinţe Sociale

145

2

56

4

4,47

COLEGIUL TEHNIC
"ANGHEL SALIGNY"
ROȘIORII DE VEDE

LICEUL TEHNOLOGIC
"VIRGIL MADGEARU"
ROȘIORII DE VEDE

LICEUL TEHNOLOGIC
"EMIL RACOVIȚĂ"
ROȘIORII DE VEDE

COLEGIUL NAŢIONAL
"UNIREA" TURNU
MĂGURELE

SEMINARUL
TEOLOGIC ORTODOX
"SF. CALINIC
CERNICANUL" TURNU
MĂGURELE

12

Nr. Ultima
locuri medie
romi
2017

Denumire unitate școlară

LICEUL TEORETIC
"MARIN PREDA"
TURNU MĂGURELE

19

Observații

TEHNICIAN
ELECTROMECANIC

TEHNICIAN
TRANSPORTURI

INSTRUCTOR
SPORTIV

TEHNICIAN ÎN
ACTIVITĂȚI
ECONOMICE

TEHNICIAN ÎN
TURISM

TEHNICIAN
ECOLOG ȘI
PROTECŢIA
CALITĂŢII
MEDIULUI

TEHNICIAN ÎN
ACTIVITĂȚI DE
COMERȚ

TEHNICIAN
TRANSPORTURI

TEOLOGIE
ORTODOXĂ
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Nr.
crt.

13

14

15

16

Denumire unitate școlară

COLEGIUL TEHNIC
"G-RAL D.
PRAPORGESCU"
TURNU MĂGURELE

LICEUL TEHNOLOGIC
"SF. HARALAMBIE"
TURNU MĂGURELE

LICEUL TEORETIC
OLTENI

LICEUL TEHNOLOGIC
DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA

Denumire
specializare

TEHNOLOGICĂ/
RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI/ZI

Protecția
mediului

120

1

28

2

-

TEHNOLOGICĂ/
SERVICII/ZI

Turism şi
alimentaţie

121

1

28

1

2,36

TEHNOLOGICĂ/
SERVICII/ZI

Turism şi
alimentaţie

130

1

28

2

3,21

TEHNOLOGICĂ/
SERVICII/ZI

Comerț

129

1

28

2

-

TEORETICĂ/
REAL/ZI

Ştiinţe ale
Naturii

147

1

28

2

2,79

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

146

1

28

2

3,44

TEHNOLOGICĂ/
TEHNIC/ZI

Mecanică

136

1

28

2

-

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică

135

1

28

2

2,04

TEHNOLOGICĂ/
TEHNIC/ZI

Mecanică

Cod
specializare

151

Nr.
clase

3

Nr.
locuri

Nr. Ultima
locuri medie
romi
2017

Filiera/ Profil/
Frecvență

84

6

2,31

Observații
TEHNICIAN
ECOLOG ȘI
PROTECŢIA
CALITĂŢII
MEDIULUI

TEHNICIAN ÎN
GASTRONOMIE

TEHNICIAN ÎN
GASTRONOMIE

TEHNICIAN ÎN
ACTIVITĂȚI DE
COMERȚ

TEHNICIAN
PENTRU
INTREȚINERE ȘI
REPARAȚII

2 CLASE
TEHNICIAN
MECANIC PENTRU
ÎNTREȚINERE ȘI
REPARAȚII
1 CLASĂ
TEHNICIAN
MECATRONIST

17

18

LICEUL TEORETIC
VIDELE

LICEUL TEORETIC
ZIMNICEA

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică

150

2

28

2

3,49

TEORETICĂ/
REAL/ZI

Ştiinţe ale
Naturii

152

2

56

4

5,08

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

149

1

28

2

7,55

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Ştiinţe Sociale

154

1

28

2

6,22

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică

156

1

28

2

7,78

TEORETICĂ/
REAL/ZI

Ştiinţe ale
Naturii

157

1

28

2

3,15

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Filologie

155

1

28

2

6,52

TEORETICĂ/
UMAN/ZI

Ştiinţe Sociale

158

1

28

2

3,99

20

1 CLASĂ CU
PROGRAM
INTENSIV
ENGLEZĂ
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Nr. Ultima
locuri medie
romi
2017

Nr.
crt.

Denumire unitate școlară

Filiera/ Profil/
Frecvență

Denumire
specializare

Cod
specializare

Nr.
clase

Nr.
locuri

19

LICEUL TEHNOLOGIC
"ANDREI ȘAGUNA"
BOTOROAGA

TEHNOLOGICĂ/
TEHNIC/ZI

Mecanică

122

1

28

2

1,98

20

LICEUL TEORETIC
PIATRA

TEORETICĂ/
REAL/ZI

MatematicăInformatică

148

1

28

2

2,49

Observații

TEHNICIAN
PRELUCRĂRI
MECANICE

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU
FRECVENȚĂ SERAL, LOCURI CARE URMEAZĂ A FI OCUPATE IN ȘEDINȚĂ
PUBLICĂ, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
Denumire unitate școlară

Filiera/ Profil/
Frecvență

Denumire
specializare

Cod
specializare

Nr.
clase

Nr.
locuri

Nr.
locuri
romi

1

LICEUL TEHNOLOGIC
"NICOLAE BĂLCESCU"
ALEXANDRIA

TEHNOLOGICĂ/
SERVICII/
SERAL

Comerţ

125

1

28

2

TEHNICIAN ÎN
ACTIVITĂȚI DE
COMERȚ

2

LICEUL TEHNOLOGIC NR.
1 ALEXANDRIA

TEHNOLOGICĂ/
SERVICII/
SERAL

Economic

137

1

28

2

TEHNICIAN ÎN
ACTIVITĂȚI
ECONOMICE

TEHNOLOGICĂ/
TEHNIC/ SERAL

Mecanică

119

1

28

2

TEHNICIAN
MECATRONIST

Nr.
crt.

COLEGIUL TEHNIC
3

"G-RAL D. PRAPORGESCU"
TURNU MĂGURELE

Observații

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU
FRECVENȚĂ REDUSĂ, LOCURI CARE URMEAZĂ A FI OCUPATE IN ȘEDINȚĂ
PUBLICĂ, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
Nr.
crt.

1

Denumire unitate școlară

Filiera/ Profil/
Frecvență

Denumire
specializare

Cod
specializare

Nr. clase

Nr. locuri

Nr.
locuri
romi

LICEUL TEORETIC
VIDELE

TEORETICĂ/
UMAN/ REDUSĂ

Științe Sociale

153

1

28

2

SECȚIUNEA A II - A
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019
Admiterea în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018 – 2019 se realizează
conform prevederilor O.M.E.N. nr. 4795/2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul
admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019.
Pentru anul şcolar 2018 – 2019, admiterea în învăţământul profesional de stat se realizează
în 2 etape, iar pentru fiecare etapă de admitere se organizează:
• înscrierea candidaţilor la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul profesional de stat, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat;
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• preselecția candidaților (se desfășoară înaintea probei de admitere, numai la solicitarea
operatorului economic/ instituției publice partenere a unității de învățământ, conform procedurii
de preselecție elaborată de unitatea de învățământ în colaborare cu partenerii);
• proba suplimentară de admitere (se desfășoară, în perioada menționată de calendarul admiterii
în învățământul profesional de stat, dacă numărul candidaţilor este mai mare decât numărul
locurilor oferite de unitatea şcolară, conform procedurii de admitere elaborată de unitatea de
învățământ);
• admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
• depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost
admiși și repartizați.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2018, precum şi absolvenții clasei a VIII-a din promoţiile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019, se pot
înscrie în învăţământul profesional de stat, la cursuri de zi.
În conformitate cu prevederile art. 5 din O.M.E.N.C.Ș. nr. 5068/31.08.2016 privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat:
(1) înscrierea în învățământul profesional se face în urma unui proces de informare și consiliere a
elevilor;
(2) înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional se face la unitatea
de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza opțiunii
candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai
multor opțiuni în ordinea preferințelor exprimate de candidat în fișa de înscriere;
(3) înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional a elevilor din clasa a VIII-a și a
absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fișei de înscriere în
învățământul profesional, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial.
Unitățile de învățământ gimnazial eliberează doar o singură fișă de înscriere în învățământul
profesional de stat fiecărui elev de clasa a VIII-a, cu situația școlară încheiată, care optează pentru
înscrierea la învățământul profesional de stat pentru fiecare etapă menționată în calendarul
admiterii în învățământul profesional de stat. Modelul fișei de înscriere în învățământul profesional de
stat, elaborat de Comisia Națională de Admitere, este atașat prezentului ghid.

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
Admiterea în învățământul profesional de stat se realizează, în conformitate cu metodologiile în
vigoare, în fiecare etapă.
1. În cazul în care numărul candidaților nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ, media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, astfel:
MAIP = MA = ( 20 x ABS + 80 x EN ) / 100
unde:
MAIP = media de admitere în învățământul profesional;
MA = media de admitere, calculată conform art. 10 lit. a);
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.
2. În cazul în care numărul candidaților depășește numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ, media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, astfel:
MAIP = MA = ( 70 x MA + 30 x PSA ) / 100
unde:
MAIP = media de admitere în învățământul profesional;
MA = media de admitere, calculată conform art. 10 lit. a);
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.
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3. În cazul în care vor exista, la o calificare profesională dintr-o unitate de învățământ, 2 candidați cu
medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.
4. În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc
există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și acea calificare, care au
mediile de admitere egale, mediile generale obținute la evaluarea națională de clasa a VIII-a egale,
precum și mediile generale de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a egale, atunci toți acești
candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.
5. În cazul în care există candidați, pentru admiterea în învățământul profesional de stat, care nu au
susținut evaluarea națională, în calculul mediei de admitere se consideră că media generală obținută
la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1 (EN = 1).
6. În cazul în care candidații au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară
la care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea
respectivă de învățământ, repartizarea lor pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de
înscriere, utilizând media de admitere în învățământul profesional de stat ca și criteriu de departajare
și ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare calificare profesională.

CALENDARUL ADMITERII ÎN INVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019
DATALIMITĂ/PERIOADA

ACTIVITATEA
Pregătirea admiterii

13 februarie 2018

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

13 februarie 2018

Transmiterea, de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional de stat, spre aprobare, la Inspectoratul Şcolar
Judeţean/al Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) a propunerii privind
componenţa Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care are ofertă
educaţională pentru învăţământ profesional de stat, avizată de Consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ.

16 februarie 2018

Transmiterea, de către ISJ/ISMB către unităţile de învăţământ care au ofertă
educaţională pentru învăţământul profesional de stat, a aprobării Comisiei de
admitere din unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional de stat.

20 februarie 2018

Elaborarea, de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru
învăţământul profesional de stat, împreună cu operatorii economici/instituţiile
publice partenere, a Procedurii de preselecţie şi a Procedurii de admitere.
Procedura de preselecţie şi Procedura de admitere, aprobate de Consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul
profesional, sunt transmise de aceasta, spre avizare, la ISJ/ISMB.
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27 februarie 2018

ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional de stat avizul pentru procedura de preselecţie
şi procedura de admitere.
Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional de stat, a procedurii de preselecţie (după caz) şi a
procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire
şi calificări profesionale pentru învăţământul profesional de stat, a perioadelor
de înscriere pentru anul şcolar 2018-2019. Se va menţiona în mod expres
faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în situaţia în care
numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât
numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru
eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima şi a II-a etapă
de admitere, conform prezentului calendar.

1 martie 2018

Transmiterea, de către Comisia Naţională de Admitere, a modelului fişei de
înscriere în învăţământul profesional de stat

2 mai 2018

Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat
aprobate, concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, la
sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ
cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la
nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în
Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin
verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi
formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi.
Tipărirea informaţiilor despre admitere, în broşura care cuprinde informaţii
despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi
în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019, într-o secţiune distinctă.

7 mai 2018

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând
informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul
profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2018-2019.
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de
completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de
stat de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora.

14 mai 2018

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

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

19 februarie 2 martie 2018

Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial de
posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în
învăţământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele:
- modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;
- calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul
profesional de stat;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului
profesional de stat.
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26 februarie 30 martie 2018

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional în anul şcolar 2018-2019 se desfăşoară acţiunea
"Săptămâna meseriilor", în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni:
- promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi a modului de
organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, în special, informare
privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional şi
beneficiile acestei forme de pregătire;
- consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la
oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat;
- oferta de şcolarizare pentru învăţământul profesional, condiţii de admitere.

5 martie-18 mai 2018

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2017-2018, şcolarizează
elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial, organizează şi desfăşoară
activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe
conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe
continuare a pregătirii prin învăţământul profesional de stat. Activităţile de
orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai
centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi
urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat.

10-31 mai 2018

Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu
părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de
preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul
profesional de stat.

7-18 mai 2018

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

8 iunie 2018

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a
listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi,
prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată.

11 iunie 2018

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin
confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în
aplicaţia informatică centralizată.

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile
minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne;
- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile
minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)

10-11 mai 2018

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care
doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă.
N O T Ă:
Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere cu modelul aprobat ca
anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal ("Anexa la
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fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă").

14-15 mai 2018

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

16-18 mai 2018

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă.
N O T Ă:
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se
organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti.

22 mai 2018

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă.
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru.

25 mai 2018

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a
listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică
centralizată.

29-31 mai 2018

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

6 iunie 2018

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

7 iunie 2018

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei
candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi
confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică
centralizată.

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul
special
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)

11 mai 2018

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi.
N O T Ă:
Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere
judeţene/a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri
acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de
învăţământ profesional la care se organizează preselecţie.

15 iunie 2018

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile
speciale pentru romi.
N O T Ă:
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Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la
ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

5-6 iulie 2018

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

5-6 iulie 2018

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând
aplicaţia informatică centralizată.
N O T Ă:
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special
sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal
special, incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul liceal de stat.
Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat

15, 18, 19 iunie 2018

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea
elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere
în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind numele şi codul
unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V-VIII şi datele personale
ale absolvenţilor claselor a VIII-a.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în
învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta.
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIIIa şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ
gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere
completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă.
N O T Ă:
Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere
elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de
corigenţă sau repetenţie.

15, 18, 19 iunie 2018

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul
profesional de stat.
Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor
înscrişi la învăţământul profesional de stat şi procedura de selecţie (art. 8 din
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
nr. 5.033/2016).
N O T Ă:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de
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corigenţă sau repetenţie.

19 iunie 2018

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul
profesional, pentru fiecare calificare profesională.
Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor
înscrişi la învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se
organizează preselecţie şi procedura de preselecţie.

20-21 iunie 2018
Pentru candidaţii care
optează pentru unităţile Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis
organizarea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de
de învăţământ şi
învăţământ care organizează preselecţie.
calificările la care se
organizează sesiune de
preselecţie
21 iunie 2018
Pentru candidaţii care
optează pentru unităţile
de învăţământ şi
calificările la care se
organizează sesiune de
preselecţie

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

Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de înscriere la
învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat
sesiunea de preselecţie.
N O T Ă:
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru
21-22 iunie 2018
calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat
Pentru candidaţii care preselecţie, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi
optează pentru unităţile pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de
de învăţământ şi
înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că în cazul în care numărul candidaţilor
calificările la care se
care se vor înscrie la calificarea/calificările profesionale pentru care au optat
organizează sesiune de va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă suplimentară
preselecţie
de admitere.
În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la preselecţie,
pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut
proba respectivă de preselecţie, în ordinea rezultatelor obţinute la această
probă.

21-22 iunie 2018

Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care
şcolarizează în învăţământul profesional de stat care nu au organizat sesiune
de preselecţie, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat.
N O T Ă:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de
corigenţă sau repetenţie.
Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat
preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe,
prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a
calificărilor profesionale pentru care optează.
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22 iunie 2018

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

25-29 iunie 2018

Desfăşurarea probei suplimentare de admitere.
N O T Ă:
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de
învăţământ şi la calificările profesionale pentru care numărul celor înscrişi
este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

29 iunie 2018

Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile
de învăţământ care au organizat proba.
Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere.

2 iulie 2018

Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma
rezolvării contestaţiilor, de către unităţile de învăţământ care au organizat
proba.

2 iulie 2018

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a
mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia
de admitere în învăţământul profesional.
Transmiterea, utilizând aplicaţia informatică centralizată, la comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor declaraţi admişi şi
a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat, de către toate
unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de
preselecţie/admitere.

3 iulie 2018

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
pentru învăţământul profesional de stat, a candidaţilor declaraţi admişi în
învăţământul profesional de stat. Comunicarea de către unităţile de
învăţământ profesional a candidaţilor admişi şi a celor respinşi la
învăţământul profesional de stat.
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii
respinşi.

3-4 iulie 2018

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

3-4 iulie 2018

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii
au fost declaraţi admişi.

4 iulie 2018

Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în
urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.
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5 iulie 2018

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu va repartiza candidaţi la
calificări profesionale pentru care s-a organizat probă de preselecţie, decât cu
acordul unităţilor de învăţământ respective.

5 iulie 2018

Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor
înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul
profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi
rezolvarea cazurilor speciale.
Transmiterea de către Comisia de admitere în învăţământul profesional de stat
din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii
înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de
stat.

6 iulie 2018

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

6 iulie 2018

Comunicarea către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile
libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din
judeţ/municipiul Bucureşti.
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere
pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din
judeţ/municipiul Bucureşti.
Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat

31 august3 septembrie 2018

3 septembrie 2018

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere
pentru învăţământ profesional de stat pentru candidaţii care nu au participat la
etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la
liceu sau învăţământul profesional, şi care solicită să participe la admiterea în
învăţământul profesional de stat în etapa a II-a.
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de
învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei
de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas
locuri libere în urma etapei I de admitere şi care organizează sesiune de
preselecţie pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat.
N O T Ă:
Se va elibera o singură fişă de înscriere.
Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat şi a
graficului de desfăşurare a probei de preselecţie şi/sau a probei suplimentare
de admitere, după caz.
Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie vor afişa precizări
detaliate privind organizarea probei de preselecţie (data, locul de desfăşurare,
ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe
fiecare calificare profesională.
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4 septembrie 2018

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

5 septembrie 2018

Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de înscriere la
învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat
preselecţie.
N O T Ă:
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru
calificări la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia nu
vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte
calificări pe care le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi
că în cazul în care numărul candidaţilor care se vor înscrie la
calificarea/calificările pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de
locuri se va organiza o probă suplimentară de admitere.

5 septembrie 2018

Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas
locuri libere în urma etapei I de admitere şi care nu organizează preselecţie pe
baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat.
Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru
învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul
profesional de stat.
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de
identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea
probei suplimentare de admitere la unităţile de învăţământ profesional şi a
calificărilor la care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul
locurilor oferite.

6 septembrie 2018

Desfăşurarea probei suplimentare de admitere.
Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitatea
de învăţământ care a organizat proba.
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a
mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia
de admitere în învăţământul profesional.
Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor
admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat, în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul profesional.
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii
respinşi şi repartizarea acestora de către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti.
Transmiterea, la Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a
listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în
învăţământul profesional de stat de către toate unităţile de învăţământ,
indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere.
N O T Ă:
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de
învăţământ şi la calificările profesionale pentru care numărul celor înscrişi
este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

7 septembrie 2018

Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi
în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar
sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.
N O T Ă:
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La unităţile de învăţământ la care s-a derulat proba de preselecţie pot fi
repartizaţi numai absolvenţii care au susţinut proba de preselecţie. Pot fi
repartizaţi la unităţile de învăţământ la care s-a derulat proba de preselecţie
absolvenţi care nu au susţinut această probă numai la solicitarea scrisă a
operatorilor economici şi a unităţilor de învăţământ, adresată comisiei de
admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.
Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile de
învăţământ la care au fost repartizaţi.

7 septembrie 2018

Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă
pentru învăţământul profesional de stat şi învăţământ dual, a listelor
candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat şi în învăţământul
dual.
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării.

COMPLETAREA FIŞELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR
Părinţii şi candidaţii trebuie să verifice:
- corectitudinea datelor înscrise în fişa de înscriere;
- corectitudinea notelor, calculul mediilor (media se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire) şi a codurilor aferente liceelor pentru care s-a optat;
Atenţie la prioritatea opţiunilor pentru calificările profesionale din unitatea de învățământ!
Prima opţiune scrisă este şi prima luată în considerare. Numărul de ordine al opţiunilor este
esenţial în algoritmul repartizării.
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va realiza în perioada 15-19 iunie 2018.
De reținut:
Se va elibera o singură fișă de înscriere de către unitatea de învățământ gimnazial. Nu se
eliberează fișă de înscriere elevilor de clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare
de corigență sau repetenție.

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
În perioada 15 - 19 iunie 2018 unitățile de învățământ gimnazial eliberează fișa de înscriere în
învățământul profesional de stat completată de către secretariate, la cererea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, cu numele și codul unității de învățământ gimnazial,
media claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a.
În perioada 15 - 19 iunie 2018, absolvenţii de clasa a VIII-a se înscriu la unităţile de învățământ
care au ofertă pentru învățământul profesional de stat, pe baza fișei de înscriere în învățământul
profesional de stat.
În data de 03 iulie 2018, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul
profesional de stat se vor afișa listele cu candidații admiși și cu candidații respinși, în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional de stat. Afișarea va fi însoțită de
precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor
de înscriere de către candidații respinși.
În perioada 03 - 04 iulie 2018, candidații declarați respinși la prima etapă de admitere ridică
fișele de înscriere în învățământul profesional de stat și se pot înscrie în etapa a doua de admitere în
învățământul profesional sau în învățământul dual sau liceal.
În perioada 03 - 04 iulie 2018, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi
admişi, dosarele de înscriere cuprinzând:
a) fișa de înscriere în învățământul profesional;
b) certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
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c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie
și original;
e) fișa medicală.
Candidaţii care, în perioada menţionată, nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră
retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru
următoarea etapă de admitere în învățământul profesional de stat.
În data de 05 iulie 2018, Comisia de admitere județeană va rezolva și cazurile speciale ale
absolvenților învățământului gimnazial care au studiat în străinătate și din această cauză nu au
participat la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a; pentru acești absolvenți, la media
generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obținute în anii de studiu
parcurși în România.

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unitățile la care au fost admiși sau care nu
au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional de stat și care solicită ulterior să
se înscrie în clasa a IX-a la învățământul profesional de stat, precum și pentru cei care și-au
încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapei de admitere menționate în calendarul
admiterii în învățământul profesional de stat, se organizează a doua etapă de admitere pe
locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada menționată în calendarul admiterii în
învățământul profesional de stat, conform criteriilor prevăzute în metodologie.
În perioada 31 august - 03 septembrie 2018 unitățile de învățământ gimnazial eliberează fișa de
înscriere în învățământul profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de
admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau la învățământul profesional,
și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a.
În data de 05 septembrie 2018, absolvenţii se înscriu la unităţile de învățământ profesional la
care au rămas locuri libere.
În data de 06 septembrie 2018, la sediul unităților de învățământ profesional se vor afișa listele
cu candidații admiși și cu candidații respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional. Afișarea va fi însoțită de precizări
privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de
înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către Comisia de admitere județeană.

ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI
Admiterea candidaţilor de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri/clasă peste numărul de
locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2018 - 2019, aprobat de Ministerul
Educației Naţionale.
Absolvenții claselor a VIII-a, care dețin recomandarea scrisă prin care se atestă apartenența la
etnia romă, vor completa cererea tip de înscriere pe locurile speciale pentru romi până la data 15
iunie 2018.
Candidaţii de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei,
trebuie să depună un dosar de înscriere care cuprinde următoarele acte:
• cerere de înscriere (tipizat IŞJ Teleorman);
• cartea de identitate (dacă este cazul) / certificatul de naştere, în copie certificată în
conformitate cu originalul de către reprezentantul IŞJ Teleorman învestit cu astfel de
competențe;
• recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a
romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi NU faptul
că fac parte din respectiva organizaţie;
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adeverinţă de la unitatea şcolară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII şi media
de admitere;
• foaia matricolă pentru clasele I-VIII;
• fișa medicală.
Dosarele pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere
judeţeană, până la data de 15 iunie 2018, ora 14.00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Teleorman. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare.
Repartizarea candidaţilor romi care au depus cereri până la data menţionată se va face în
ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunilor
exprimate, în data de 05 iulie 2018, ora 10.00, la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din
Alexandria, conform planului de şcolarizare.
În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru
rezolvarea cazurilor speciale.
•

ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU
SPECIAL

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învățământul profesional special sunt similare cu
cele prevăzute de reglementările pentru învățământul profesional de stat în concordanță cu
prevederile O.M.E.N.C.Ș. nr. 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și defășurare
a admiterii în învățământul profesional de stat.
Înscrierea și repartizarea candidaților în clasa a IX-a pentru învățământul profesional special se
organizează de către comisia de admitere județeană în perioada 05 - 06 iulie 2018, pe locurile alocate
învățământului profesional special.
Dosarele pentru înscrierea în învățământul profesional special se depun la sediul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Teleorman, la comisia de admitere judeţeană, până la data de 05 iulie 2018, ora
16.00.
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PROFESIONAL SPECIAL:
• cerere de înscriere (tipizat IŞJ Teleorman);
• certificat de orientare şcolară şi profesională eliberat de COSP;
• cartea de identitate (dacă este cazul) / certificatul de naştere, în copie certificată în
conformitate cu originalul de către reprezentantul IŞJ Teleorman învestit cu astfel de
competențe;
• adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională (dacă există);
• foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a / a X-a (cu calculul mediei generale de
absolvire) - copie și original;
• fișa medicală sintetică, în copie xerox.
Admiterea pe locurile pentru învățământul profesional special se v a face în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional.

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT,
CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
Nr.
crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

1

LICEUL TEHNOLOGIC
NR. 1 ALEXANDRIA

Domeniul
pregătirii
de bază

Calificarea
profesională

Codul
specialităţii

Număr
clase

Număr
locuri

Număr
locuri
romi

Mecanică

Mecanic auto

527

1

28

2

Electric

Electrician
exploatare joasă
tensiune

567

1

28

2
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Comerț

Comerciant
vânzător

597

1

28

2

Industrie
alimentară

Brutar – patiser
– preparator
produse
făinoase

603

1

28

2

Mecanică

Mecanic agricol

536

1

28

2

Mecanică

Mecanic auto

527

2

56

4

4

COLEGIUL TEHNIC
"ANGHEL SALIGNY"
ROȘIORII DE VEDE /
LICEUL TEHNOLOGIC
NR. 2 ROŞIORII DE VEDE

Mecanică

Mecanic auto

527

2

56

4

5

LICEUL TEORETIC
VIDELE

Mecanică

Mecanic utilaje
și instalații în
industrie

523

1

28

2

LICEUL TEHNOLOGIC
"NICOLAE BĂLCESCU"
ALEXANDRIA

2

LICEUL TEHNOLOGIC
"EMIL RACOVIŢĂ"
ROŞIORII DE VEDE

3

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL
DE STAT, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

Nr.
crt.

1

Denumirea unităţii de învăţământ

CENTRUL ȘCOLAR DE
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
ALEXANDRIA

Domeniul
pregătirii
de bază

Calificarea
profesională

Codul
specialităţii

Număr
clase

Număr
locuri

Industrie
textilă și
pielărie

Confecționer
produse textile

620

1

12

SECȚIUNEA A III - A
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR
2018 – 2019
Admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018 – 2019 se realizează conform
prevederilor O.M.E.N. nr. 4795/2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în
învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019.
Pentru anul şcolar 2018 – 2019, admiterea în învățământul dual se realizează în 2 etape, iar
pentru fiecare etapă de admitere se organizează:
• înscrierea candidaţilor la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv a fișei de
opțiuni pentru învățământul dual;
• probele de admitere (se desfășoară, în perioada menționată de calendarul admiterii în
învățământul dual, dacă numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor oferite de
unitatea şcolară, conform procedurii de admitere elaborată de unitatea de învățământ);
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• admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
• depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost
admiși și repartizați.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2018, precum şi absolvenții clasei a VIII-a din promoţiile
anterioare, se înscriu în învățământul dual, la cursuri de zi.
În conformitate cu prevederile art. 5 din O.M.E.N. nr. 3556/29.03.2017 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări
profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor:
(1) Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul dual se face în urma unui proces
de informare și consiliere a elevilor;
(2) înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul dual se face la unitatea de
învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza opțiunii candidatului
pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni
în ordinea preferințelor exprimate de candidat în fișa de înscriere;
(3) înscrierea în vederea admiterii în învățământul dual a elevilor din clasa a VIII-a și a
absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fișei de înscriere în
învățământul profesional, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial, la care se anexează fișa de
opțiuni pentru învățământul dual eliberată de către unitatea de învățământ care organizează
învățământ dual.
Unitățile de învățământ gimnazial eliberează doar o singură fișă de înscriere în învățământul
profesional de stat fiecărui elev de clasa a VIII-a, cu situația școlară încheiată, care optează pentru
înscrierea la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, pentru fiecare
etapă menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual.
Modelul fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și modelul fișei de opțiuni pentru
învățământul dual, elaborate de Comisia Națională de Admitere, sunt atașate prezentului ghid.

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
Admiterea în învățământul dual se realizează, în conformitate cu metodologiile în vigoare, în
fiecare etapă.
1. În cazul în care numărul candidaților nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ și nu s-au organizat probe de admitere, media de admitere se calculează cu două zecimale,
fără rotunjire, astfel:
MAID = MA = ( 20 x ABS + 80 x EN ) / 100
unde:
MAID = media de admitere în învățământul dual;
MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.
2. În cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ sau în situația în care numărul de candidați este mai mic decât numărul locurilor oferite,
dar s-au organizat probe de admitere, media de admitere se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire, astfel:
MAID = MA = ( 70 x MA + 30 x PSA ) / 100
unde:
MAID = media de admitere în învățământul dual;
MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);
PSA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii
parteneri, calculată în conformitate cu art. 9, alin (7).
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3. În cazul în care vor exista, la o calificare profesională dintr-o unitate de învățământ, 2 candidați cu
medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:
- dacă s-au organizat probe de admitere:
c) media probelor de admitere;
d) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;
e) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.
- dacă nu s-au organizat probe de admitere:
f) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;
g) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.
4. În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc
există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și acea calificare, care au
mediile de admitere egale, mediile generale obținute la evaluarea națională de clasa a VIII-a egale,
precum și mediile generale de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a egale, atunci toți acești candidați
sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.
5. În cazul în care există candidați, pentru admiterea în învățământul dual, care nu au susținut
evaluarea națională, în calculul mediei de admitere se consideră că media generală obținută la
evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1 (EN = 1).
6. În cazul în care candidații au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară
la care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea
respectivă de învățământ, repartizarea lor pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de
înscriere, utilizând media de admitere în învățământul dual ca și criteriu de departajare și ordonare pe
listă a candidaților admiși la fiecare calificare profesională.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL PENTRU CALIFICĂRI
PROFESIONALE DE NIVEL 3, CONFORM CADRULUI NAȚIONAL AL
CALIFICĂRILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019
DATALIMITĂ/PERIOADA

ACTIVITATEA
Pregătirea admiterii

13 februarie 2018

Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul dual, spre aprobare, la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului
Bucureşti (ISJ/ISMB), a propunerii privind componenţa Comisiei de admitere din
unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual, avizată de Consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ.

16 februarie 2018

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

20 februarie 2018

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

27 februarie 2018

ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul dual avizul pentru procedura de admitere.
Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul dual a procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe
domenii de pregătire şi calificări profesionale pentru învăţământul dual, a
perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 2018-2019 şi a calendarului probelor
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de admitere. Se vor afişa informaţii privind probele de admitere şi se va menţiona
în mod expres faptul că se vor organiza probe de admitere doar în situaţia în care
numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât
numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidaţi
înscrişi pe numărul de locuri disponibile la solicitarea operatorilor economici
parteneri, cu precizarea datelor planificate pentru eventualele probe de admitere
organizate în prima şi a doua etapă de admitere, conform prezentului calendar. De
asemenea se va menţiona în mod expres dacă se organizează probe de admitere
eliminatorii.
1 martie 2018

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

2 mai 2018

Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual aprobate, concretizată în
domenii de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor
economici parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia,
la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ
cu ofertă educaţională pentru învăţământul dual.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel
judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul
informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi
corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la
care aceştia sunt asociaţi.
Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care cuprinde informaţii despre
admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019, într-o secţiune distinctă.

7 mai 2018

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând
informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul
profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019.
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de
completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat şi
în învăţământul dual, de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora.

14 mai 2018

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

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

19 februarie –
2 martie 2018

26 februarie –
30 martie 2018

Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial din judeţele
care au plan de şcolarizare pentru învăţământul dual despre posibilitatea
continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul dual,
dar şi în învăţământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele:
- aspecte specifice privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual;
- calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul
dual;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului dual, dar şi
după finalizarea învăţământului profesional de stat.
Unităţile de învăţământ care îşi propun să şcolarizeze în învăţământul dual în anul
şcolar 2018-2019 organizează, în colaborare cu operatorii economici parteneri de
practică, acţiuni privind:
- promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a modului de
organizare şi funcţionare a învăţământului dual, în special, informare privind
condiţiile de acces la învăţământul dual şi beneficiile acestei forme de pregătire
profesională;
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- popularizarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual, oportunităţile de
pregătire prin învăţământul dual, perspectivele de angajare, condiţiile de
admitere.

5 martie-18 mai 2018

10-31 mai 2018

7-18 mai 2018

8 iunie 2018

11 iunie 2018

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2017-2018, şcolarizează elevi în
clasa a VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de
orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea
cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuare a
pregătirii prin învăţământul dual, dar şi prin învăţământul profesional de stat.
Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari
ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi
urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul dual, dar şi în învăţământul
profesional de stat.
Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial cu
părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a
planului de şcolarizare la învăţământul dual, dar şi la învăţământul profesional de
stat. În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în
mod obligatoriu, aspectele specifice privind învăţământul dual.
ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei
educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă
educaţională pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul profesional de stat
vor implica şi operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va
avea şi o secţiune dedicată ofertei educaţionale la nivel regional.
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea
acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti
către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale
de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării
operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică
centralizată.

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile
minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile
minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)

10-11 mai 2018

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc
să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
N O T Ă:
Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la
fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal ("Anexa la fişa de
înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă").
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14-15 mai 2018

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

16-18 mai 2018

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă.
N O T Ă:
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se
organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti.

22 mai 2018

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă.
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru.

25 mai 2018

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a
listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică
centralizată.

29-31 mai 2018

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

6 iunie 2018

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

7 iunie 2018

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în
format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a
rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării
introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată.

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul
special
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)

11 mai 2018

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi.
N O T Ă:
Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere
judeţene/a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri
acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu
se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele de învăţământ dual la
care, conform procedurii de admitere, se organizează probe de admitere
independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.

15 iunie 2018

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile
speciale pentru romi.
NOT Ă:
Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la
ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
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5-6 iulie 2018

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia
informatică centralizată.
N O T Ă:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în
şedinţă publică.
Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale
pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări
profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017.
Pot fi admişi candidaţi romi la clasele de învăţământ dual, la care, conform
procedurii de admitere, NU se organizează probe de admitere independent de
numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.

5-6 iulie 2018

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând
aplicaţia informatică centralizată.
N O T Ă:
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul dual special sunt
similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special,
incluse în Metodologia de organizare si desfăşurare a admiterii în învăţământul
liceal de stat.
Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul dual
Etapa I de admitere în învăţământul dual

15, 18, 19 iunie 2018

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor
şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicită înscrierea în
învăţământul dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, cu
informaţiile privind numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial, media
claselor V-VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în
învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în
învăţământul dual, fără anexa "Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual".
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă.
N O T Ă:
Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor
din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau
repetenţie.
Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual se eliberează de către unitatea de
învăţământ care organizează învăţământ dual.

15, 18, 19 iunie 2018

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională
pentru învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de
stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se
eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează
învăţământ dual.
N O T Ă:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de
corigenţă sau repetenţie.
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19 iunie 2018

Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual,
a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual.
Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de
candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare
profesională.

20-21 iunie 2018
Pentru candidaţii care
optează pentru unităţile Derularea probelor eliminatorii, în unităţile de învăţământ în care s-a decis
de învăţământ şi
organizarea acestora, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de
calificările la care se
învăţământ care organizează probe eliminatorii.
organizează probe
eliminatorii
Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ
care a organizat probe eliminatorii.
În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este
mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis
susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi admişi în
20-21 iunie 2018
urma probelor eliminatorii, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea
Pentru candidaţii care probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru
optează pentru unităţile înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice).
de învăţământ şi
Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul
calificările la care se
dual se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind
organizează probe
posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă
unitate de învăţământ care organizează învăţământ profesional.
eliminatorii
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul
dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, fişele de
înscriere la învăţământul profesional în vederea înscrierii la alte unităţi de
învăţământ care organizează învăţământ profesional.
Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
Ridicarea, de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii, a fişelor de înscriere
la învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat
21-22 iunie 2018
probele.
Pentru candidaţii care N O T Ă:
optează pentru unităţile În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru
de învăţământ şi
calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe
calificările la care se
eliminatorii, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi
organizează probe
pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere.
Candidaţii vor fi informaţi că în cazul în care numărul candidaţilor care se vor
eliminatorii
înscrie la calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai
mare decât numărul de locuri se va organiza o probă suplimentară de admitere.

21-22 iunie 2018

Înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ
care şcolarizează în învăţământul profesional de stat, pe baza fişei de înscriere în
învăţământul profesional de stat.
N O T Ă:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de
corigenţă sau repetenţie.
Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat probe
eliminatorii şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin
completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor
profesionale pentru care optează.
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22 iunie 2018

Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă
educaţională pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi la
învăţământul dual. Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte
necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind
organizarea probelor suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ unde
numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite,
precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de
numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, inclusiv
dual, pe fiecare calificare profesională.

25-29 iunie 2018

Desfăşurarea probelor de admitere.
NOTĂ:
Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi pentru
calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscrişi este mai mare decât
numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de
admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri
disponibile.

29 iunie 2018

Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual, de către
unităţile de învăţământ care au organizat aceste probe.
Depunerea contestaţiilor la probele de admitere. Rezultatele obţinute la probele
eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate.

2 iulie 2018

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

2 iulie 2018

Calcularea, de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ, a mediilor
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în
învăţământul dual.
Transmiterea, utilizând aplicaţia informatică centralizată, la comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor declaraţi admişi şi a celor
respinşi la admiterea în învăţământul dual, de către toate unităţile de învăţământ,
indiferent daca au desfăşurat sau nu probe de admitere.

3 iulie 2018

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a
candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional
de stat. Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor
admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat.
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii
admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.

3-4 iulie 2018

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

3-4 iulie 2018

Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au
fost declaraţi admişi.

4 iulie 2018

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

43

Admiterea în învăţământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul şcolar 2018 - 2019

5 iulie 2018

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări
profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii şi/sau de admitere,
decât cu acordul unităţilor de învăţământ respective.

5 iulie 2018

Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor
înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual şi în
învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de
admitere şi rezolvarea cazurilor speciale.
Transmiterea de către Comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din
unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a
situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat şi, în mod distinct,
în învăţământul dual.

6 iulie 2018

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

6 iulie 2018

Comunicarea către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile
libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din
judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul
dual.
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru
etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul
Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual.
Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual

31 august3 septembrie 2018

3 septembrie 2018

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru
învăţământ profesional de stat (fără anexa: "Fişa de opţiuni pentru învăţământul
dual", care se eliberează de către unitatea de învăţământ care organizează
învăţământ dual), pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere sau
care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu sau la învăţământul
profesional sau la învăţământul dual, şi care solicită să participe la admiterea în
învăţământul dual în etapa a II-a.
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă.
Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
dual şi la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fişelor
de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni
pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de
învăţământ care organizează învăţământ dual.
N O T Ă:
Se va elibera o singură fişă de înscriere.
Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual. În situaţia în care numărul
candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de
locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de
admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri
disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de
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admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea
candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul dual, pe fiecare
calificare profesională.

4-6 septembrie 2018

Derularea probelor de admitere, conform graficului afişat.
N O T Ă:
Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi la
calificările profesionale pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât
numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de
admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri
disponibile.
Rezultatele la eventualele probe eliminatorii organizate în cadrul admiterii în
învăţământul dual vor fi comunicate candidaţilor în aceeaşi zi, după susţinerea
probelor.
Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul
dual se comunică la sfârşitul fiecărei zile împreună cu precizarea privind
posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă
unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământ profesional, până la
termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul profesional.
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul
dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, fişele de
înscriere la învăţământul dual de stat în vederea înscrierii la alte unităţi de
învăţământ care organizează învăţământ profesional sau învăţământ dual.
Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

6 septembrie 2018

Afişarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual, la sediul
unităţilor de învăţământ care au organizat aceste probe.
Depunerea contestaţiilor la probele de admitere. Rezultatele obţinute la probele
eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate.

6 septembrie 2018

Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor,
de către unităţile de învăţământ care au organizat admiterea.
Calcularea, de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ, a mediilor
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în
învăţământul dual.
Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional care organizează
învăţământ dual a candidaţilor admişi şi a celor respinşi, în ordinea descrescătoare
a mediei de admitere în învăţământul dual.
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii
admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi şi
repartizarea acestora de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti.
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul
profesional de stat şi, în mod distinct, în învăţământul dual, de către toate unităţile
de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu probe de admitere.
Afişarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB şi transmiterea de către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ
gimnazial, a situaţiei locurilor libere în învăţământul profesional de stat, cu
evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual, pentru care se va face
repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Afişarea, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a situaţiei cu locurile libere
în învăţământul dual şi în învăţământul profesional.
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7 septembrie 2018

Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în
etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar sau care
şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.
N O T Ă:
La unităţile de învăţământ la care s-au derulat probe de admitere, repartizarea
absolvenţilor care nu au susţinut aceste probe se poate realiza numai la solicitarea
scrisă a unităţilor de învăţământ respective şi a operatorilor economici parteneri,
adresată comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.
Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care
au fost repartizaţi.

7 septembrie 2018

Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru
învăţământul profesional de stat şi învăţământ dual, a listelor candidaţilor înscrişi
la învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual.
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării.

COMPLETAREA FIŞELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR
Pentru înscrierea în învățământul dual candidații vor depune 2 tipuri de fișe:
- fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, completată și eliberată de către
secretariatul unității de învățământ gimnazial;
- fișa de opțiuni pentru învățământul dual, completată și eliberată de către unitatea de
învățământ care organizează învățământ dual.

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
În perioada 15 - 19 iunie 2018 unitățile de învățământ gimnazial eliberează fișa de înscriere în
învățământul profesional de stat completată de către secretariate, la cererea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, cu numele și codul unității de învățământ gimnazial,
media claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, fără anexa ”Fișa de
opțiuni pentru învățământul dual”.
În perioada 15 - 19 iunie 2018, absolvenţii de clasa a VIII-a se înscriu la unităţile de învățământ
care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul
profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual. Fișa de opțiuni
pentru învățământul dual se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează
învățământ dual.
În perioada 22 - 29 iunie 2018, absolvenţii susțin probele de admitere în învățământul dual la
sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual.
În data de 29 iunie 2018, la sediul unităților de învățământ care au organizat probele de admitere
în învățământul dual, se vor depune contestații și se vor comunica rezultatele.
În data de 03 iulie 2018, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul dual se vor afișa listele cu candidații admiși și cu candidații respinși, în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere la învățământul dual. Afișarea va fi însoțită de precizări privind
depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de
către candidații respinși.
În perioada 03 - 04 iulie 2018, candidații declarați respinși la prima etapă de admitere în
învățământul dual ridică fișele de înscriere la învățământul profesional de stat și se pot înscrie în
etapa a doua de admitere în învățământul profesional sau în învățământul dual sau liceal.
În perioada 03 - 04 iulie 2018, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi
admişi, dosarele de înscriere cuprinzând:
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f) fișa de înscriere în învățământul profesional și fișa de opțiuni pentru învățământul dual;
g) certificatul de naștere, copie și original;
h) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională;
i) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie
și original;
j) fișa medicală.
Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învățământul dual, nu îşi
depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate
neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învățământul dual.
În data de 05 iulie 2018, Comisia de admitere județeană va rezolva și cazurile speciale ale
absolvenților învățământului gimnazial care au studiat în străinătate și din această cauză nu au
participat la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a; pentru acești absolvenți, la media
generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obținute în anii de studiu
parcurși în România.

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unitățile la care au fost admiși sau care nu
au participat la prima etapă de admitere în învățământul dual și care solicită ulterior să se înscrie în
clasa a IX-a la învățământul dual, precum și pentru cei care și-au încheiat situația școlară
ulterior desfășurării etapei de admitere menționate în calendarul admiterii în învățământul dual,
se organizează a doua etapă de admitere pe locurile rămase libere. Admiterea se face în
perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul dual, conform criteriilor prevăzute în
metodologie.
În perioada 31 august - 03 septembrie 2018 unitățile de învățământ gimnazial eliberează fișa de
înscriere în învățământul profesional de stat (fără anexa ”Fișa de opțiuni pentru învățământul dual”)
pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost
repartizați/admiși la liceu sau la învățământul profesional sau la învățământul dual, și care solicită să
participe la admiterea în învățământul dual în etapa a II-a.
În perioada 31 august - 03 septembrie 2018, absolvenții se înscriu la unitățile de învățământ
care au ofertă educațională pentru învățământul dual și la care au rămas locuri libere în urma etapei I
de admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa
de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ
care organizează învățământ dual.
În perioada 04 - 06 septembrie 2018, absolvenţii susțin probele de admitere în învățământul
dual la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual.
În data de 06 septembrie 2018, la sediul unităților de învățământ care au organizat probele de
admitere în învățământul dual, se vor depune contestații și se vor comunica rezultatele.
În data de 06 septembrie 2018, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională
pentru învățământul dual și în fiecare unitate de învățământ gimnazial, se vor afișa listele cu
candidații admiși și cu candidații respinși la învățământul dual, în ordinea descrescătoare a mediei de
admitere la învățământul dual. Afișarea va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de
înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
și repartizarea acestora de către Comisia de admitere județeană.

ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI
Admiterea candidaţilor de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri/clasă peste numărul de
locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2018 - 2019, aprobat de Ministerul
Educației Naţionale.
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Absolvenții claselor a VIII-a, care dețin recomandarea scrisă prin care se atestă apartenența la
etnia romă, vor completa cererea tip de înscriere pe locurile speciale pentru romi până la data 15
iunie 2018.
Candidaţii de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei,
trebuie să depună un dosar de înscriere care cuprinde următoarele acte:
• cerere de înscriere (tipizat IŞJ Teleorman);
• cartea de identitate (dacă este cazul) / certificatul de naştere, în copie certificată în
conformitate cu originalul de către reprezentantul IŞJ Teleorman învestit cu astfel de
competențe;
• recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a
romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi NU faptul
că fac parte din respectiva organizaţie;
• adeverinţă de la unitatea şcolară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII şi media
de admitere;
• foaia matricolă pentru clasele I-VIII;
• fișa medicală.
Dosarele pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere
judeţeană, până la data de 15 iunie 2018, ora 14.00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Teleorman. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare.
Repartizarea candidaţilor romi care au depus cereri până la data menţionată se va face în
ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunilor
exprimate, în data de 05 iulie 2018, ora 10.00, la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din
Alexandria, conform planului de şcolarizare.
În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru
rezolvarea cazurilor speciale.

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, CLASA A IX-A,
FRECVENȚĂ ZI, ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

Nr.
crt.

1

Denumirea unităţii de învăţământ

LICEUL TEHNOLOGIC
"SF. HARALAMBIE"
TURNU MĂGURELE

Domeniul
pregătirii
de bază

Calificarea
profesională

Codul
specialităţii

Număr
clase

Număr
locuri

Alimentație

Ospătar
(chelner)
vânzător în
unități de
alimentație

599

0,5

11

Mecanic agricol

536

Mecanică
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Număr
locuri
romi

2
0,5

12
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CODIFICAREA CALIFICĂRILOR
pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional
și Fișa de opțiuni pentru înscrierea în învățământul dual

Domeniul

Calificarea

Mecanică

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Lăcătuş construcţii navale
Tubulator naval
Constructor-montator de structuri metalice
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
Tinichigiu vopsitor auto
Strungar
Frezor - rabotor - mortezor
Rectificator
Sculer matriţer
Sudor
Turnător
Forjor-tratamentist
Modelier
Furnalist
Oţelar
Metalurgist neferoase
Laminorist
Trefilator trăgător
Constructor cuptoare metalurgice
Mecanic aeronave
Lăcătuş construcţii structuri aeronave
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanic agregate rotative termoenergetice
Mecanic echipamente pentru foraj extracţie
Motorist nave
Mecanic auto
Mecanic de mecanică fină
Optician montator aparatură optico-mecanică
Operator la maşini cu comandă numerică
Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor
Operator sonde
Maşinist utilaje cale şi terasamente
Maşinist utilaje portuare
Marinar
Mecanic agricol
Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanic forestier

Electromecanică

Operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de
termoficare
Operator în centrale hidroelectrice
Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanic nave
Electromecanic material rulant
Electromecanic centrale electrice
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COD
fișă
înscriere
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
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Electronică
automatizări
Chimie industrială

Materiale
construcţii

de

Electric

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

Agricultură

Silvicultură
Comerţ
Turism şi alimentaţie

Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice
şi din industria alimentară
Frigotehnist
Lucrător trafic feroviar
Agent comercial feroviar
Electronist aparate şi echipamente
Electronist reţele de telecomunicaţii
Operator industria chimică anorganică
Operator industria de medicamente şi produse cosmetice
Operator industria chimică organică
Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie
Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei
Operator în industria ceramicii brute
Operator ceramică fină
Sticlar
Operator lianţi şi prefabricate
Electrician constructor
Electrician exploatări miniere
Electrician nave
Confecţioner produse electrotehnice
Electrician exploatare joasă tensiune
Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în
instalaţii energetice
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice
Electrician echipamente pentru foraj - extracţie
Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică
Constructor structuri monolite
Fierar betonist - montator prefabricate
Zidar-pietrar-tencuitor
Dulgher-tâmplar-parchetar
Mozaicar - montator placaje
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Instalator instalaţii de încălzire centrală
Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare
Izolator
Constructor căi ferate
Constructor drumuri şi poduri
Constructor lucrări hidrotehnice
Agricultor culturi de câmp
Lucrător în agroturism
Lucrător în agricultură ecologică
Piscicultor şi prelucrător de peşte
Horticultor
Fermier montan
Zootehnist
Apicultor-sericicultor
Pădurar
Recepţioner-distribuitor

547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

Comerciant-vânzător

597

Lucrător hotelier

598
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Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Cofetar-patiser
Bucătar
Morar-silozar
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Preparator produse din carne şi peşte
Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor
Preparator produse din lapte
Operator în industria uleiului
Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase
Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase
Operator în industria malţului şi a berii
Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
Operator la fabricarea cherestelei
Tâmplar universal
Tapiţer-plăpumar-saltelar
Sculptor-intarsier
Filator
Ţesător
Finisor produse textile
Tricoter-confecţioner
Confecţioner produse textile
Croitor îmbrăcăminte după comandă
Cizmar
Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori
Marochiner
Finisor piele
Operator montaj copiat tipar de probă
Tipăritor ofset
Legător

599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

630

Producţie media

Operator producţie şi exploatare film

631

Teologic

Dascăl catehet

632

Industrie alimentară

Fabricarea
produselor din lemn

Industrie
pielărie

textilă

şi

Tehnici poligrafice

Estetica
şi
igiena
corpului omenesc
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FIȘE DE ÎNSCRIERE
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