


















Anexa la Ordinul nr. 5069/2016 

CALENDARUL ADMITERII 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

pentru anul școlar 2017-2018 
 

DATA LIMITĂ 
/ PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

13 februarie 2017 Unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional de 
stat stabilesc, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice 
partenere, dacă vor organiza probă de preselecție a candidaților. 

13 februarie 2017 Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul profesional de stat, spre aprobare, la 
Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București (ISJ/ISMB), a 
propunerii privind componența Comisiei de admitere din unitatea de 
învățământ care organizează învățământ profesional de stat, avizată de 
Consiliul de administrație al unității de învățământ. 

16 februarie 2017 Transmiterea, de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care 
școlarizează în învățământul profesional de stat, a aprobării Comisiei 
de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ 
profesional de stat. 

20 februarie 2017 Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru 
învățământ profesional de stat, împreună cu operatorii economici/ 
instituțiile publice partenere, a Procedurii de preselecție și a 
Procedurii de admitere. 
Unitățile de învățământ transmit spre avizare Procedura de preselecție 
și Procedura de admitere la ISJ/ISMB 

27 februarie 2017 ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă pentru 
învățământ profesional de stat avizul pentru Procedura de preselecție și 
Procedura de admitere. 
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care organizează învățământ 
profesional de stat, a Procedurii de preselecție (după caz) și a 
Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul de 
locuri disponibile pentru învățământul profesional de stat și a 
perioadelorde înscriere pentru anul școlar 2017-2018. Se va menționa 
în mod expres faptul că se va organiza o probă suplimentară de 
admitere în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de 
învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu 
precizarea datelor planificate pentru eventuala probă suplimentară de 
admitere organizată în prima și a II-a etapă de admitere, conform 
prezentului calendar. 

1 martie 2017 Transmiterea, de către Comisia Națională de Admitere, a modelului fișei 
de înscriere în învățământul profesional de stat. 

8 mai 2017 Afișarea ofertei de școlarizare aprobate, concretizată în domenii și 
calificări profesionale, pentru învățământul profesional de stat, la sediul 
unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu 
ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat. 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial 
și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a 
VIII-a, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România 
(SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind 
elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați. 
Tipărirea informațiilor despre admiterea în învățământul profesional de 
stat, în broșura admiterii în învățământul liceal și profesional de stat 
pentru anul școlar 2017-2018, într-o secțiune distinctă. 

10 mai 2017 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor 
cuprinzând informațiile legate de admiterea în învățământul liceal și în 
învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2017-2018.  
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Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de 
completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional 
de stat de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora. 

15 mai 2017 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere 
ale fiecărui județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită. 

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

20 februarie – 3 martie 
2017 

Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial de 
posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în 
învățământul profesional de stat. 
Se vor prezenta următoarele: 
- Modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de 
stat; 
- Calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în 
învățământul profesional de stat. 
Se va face cunoscută și posibilitatea continuării studiilor după 
învățământul profesional de stat. 

27 februarie - 31 
martie 2017 

La nivelul fiecărei unități de învățământ care își propune să școlarizeze 
învățământ profesional în anul școlar 2017-2018 se desfășoară 
acțiunea “Săptămâna meseriilor” în cadrul căreia se vor organiza 
următoarele acțiuni: 
1. promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a 

modului de organizare și funcționare a învățământului profesional, 
în special, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces 
la învățământul profesional și beneficiile acestei forme de pregătire 
profesională; 

2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu 
privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul 
profesional de stat. 

11- 31 mai 2017 Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ 
gimnazial, cu părinții și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea 
procedurilor de preselecție și/ sau de admitere și a p lanului de 
școlarizare la învățământul profesional de stat. 

6 martie - 19 mai 2017 Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2016-2017, 
școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial, organizează și 
desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, 
cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților 
pentru carieră și de continuare a pregătirii prin învățământul profesional 
de stat. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul 
consilierilor școlari ai Centrul Județean de Resurse și de Asistență 
Educațională (CJRAE) / Centrul Municipiului București de Resurse și 
Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii 
elevilor în învățământul profesional de stat. 

8-19 mai 2017 
 
 

ISJ / ISMB organizează târgul ofertelor educaționale.  Pentru 
prezentarea ofertei în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ 
care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat vor implica și 
operatori   economici. Târgul ofertelor educaționale va avea și o 
secțiune dedicată ofertei la nivel regional. 
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Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
- numai pentru situațiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu predare în 
limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne - 

- pentru candidații  interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile 
minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă - 

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

18-19 mai 2017 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a anexelor fișelor 
de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

NOTĂ: Se va utiliza același model de anexa la fișa de înscriere ca cel 
aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul 
liceal (“Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de 
aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 
sau maternă”).  

22-23 mai 2017 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă. 

NOTĂ:Înscrierea se va realiza la unitățile școlare stabilite de către 
comisia de admitere județeană/a municipiului București ca centre pentru 
probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

24-27 mai 2017 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 
sau maternă. 

Notă: Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă se organizează la centrele stabilite de Comisia de admitere 
județeană / a municipiului București. 

29 mai 2017 Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă.  

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest 
lucru. 

NOTĂ: Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor se realizează la 
unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

31 mai 2017 Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

Transmiterea, către comisia de admitere județeană / a municipiului 
București, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.  

NOTĂ: Afișarea rezultatelor finale, după contestații, se realizează la 
unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

6 - 7 iunie 2017 Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații 
au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă. 

7 -8 iunie 2017 Depunerea, de către candidații care au participat la probele de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, a anexelor fișelor de 
înscriere, la unitățile de învățământ gimnazial absolvite. 

8 iunie 2017 Transmiterea de către Comisiile de admitere județene/ a municipiului 
București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a 
listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor 
de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe. 
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Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru 
învățământul special  

 

12 mai 2017 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi. 

NOTĂ:Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile 
de admitere județene/ a municipiului București, ca locuri alocate peste 
numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri 
suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi 
la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează 
preselecție. 

16 iunie 2017 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe 
locurile speciale pentru romi. 

NOTĂ:Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la 
ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/ a municipiului București. 

6 - 7 iulie 2017 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi. 

NOTĂ:Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de  
Comisia de admitere județeană/ a municipiului București, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere si în baza opțiunilor exprimate de 
candidați. Repartizarea se face în ședință publică. 

6 - 8 iulie 2017 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special. 

NOTĂ:Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul 
profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările 
pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia  de organizare 
si desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat  

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat 

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat 

12-13 iunie 2017 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de învățământ 

și calificările la care 
se organizează 

sesiune de 
preselecție 

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la 
cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori,  fișa 
de înscriere în învățământul profesional de stat. 

Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de 
înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care 

solicită aceasta. 

La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de 
învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și 
anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă. 

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe 
de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, 
aflați în stare de corigență sau repetenție. 

12-13 iunie 2017 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de învățământ 

și calificările la care 
se organizează 

sesiune de 
preselecție 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care organizează proba 
de preselecție în  învățământul profesional de stat, pe baza fișei de 
înscriere în învățământul profesional de stat. 

Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista 
candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și Procedura de 
selecție (art. 8 din Metodologia de organizare și funcționare a 
învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației naționale și cercetării științifice nr. 5033/2016), 

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați 
în stare de corigență sau repetenție. 
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14 – 15 iunie 2017 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de învățământ 

și calificările la care 
se organizează 

sesiune de 
preselecție 

Derularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a 
decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare 
unitate de învățământ care organizează preselecție. 

15 iunie 2017 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de învățământ 

și calificările la care 
se organizează 

sesiune de 
preselecție 

Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de 
învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. 
Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare 
decât numărul locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de 
preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară 
de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaților admiși în 
învățământul profesional. 

15 - 16 iunie 2017 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de învățământ 

și calificările la care 
se organizează 

sesiune de 
preselecție 

Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de 
înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de 
învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. 
  
Notă: În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, 
inclusiv pentru calificări la care unitatea de învățământ nu a organizat 
preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați 
înscriși pentru celelalte calificări pe care le-au marcat în fișa de 
înscriere.  Candidații vor fi informați că în cazul în care numărul 
candidaților 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. 
În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la 
preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați 
care au susținut proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor 
obținute la această probă. 

3  iulie 2017 Transmiterea, de către comisiile de admitere județene / a municipiului 
București, către unitățile de învățământ care au organizat înscrierea în 
învățământul profesional de stat, a bazei de date județene cuprinzând 
media de absolvire a claselor V-VIII, precum și notele și media generală 
obținute la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-
a. 

3 – 6 iulie 2017 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de învățământ 

și calificările la care 
nu se organizează 

sesiune de 
preselecție 

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la 
cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori,  fișa 
de înscriere în învățământul profesional de stat cu numele și codul 
unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII  și datele 
personale ale absolvenților claselor a VIII-a. 
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de 
înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care 
solicită aceasta. 
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. 

La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de 
învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și 
anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă maternă. 

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe 
de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, 
aflați în stare de corigență sau repetenție. 
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3-7 iulie 2017 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de învățământ 

și calificările la care 
nu se organizează 

sesiune de 
preselecție 

 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează în  
învățământul profesional de stat, pe baza fișei de înscriere în 
învățământul profesional de stat. 
NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați 
în stare de corigență sau repetenție. 
Înscrierea candidaților  respinși la unitățile de învățământ care au 
organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza 
aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de 
învățământ și calificărilor  pentru care optează. 

7  iulie 2017 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de învățământ 

și calificările la care 
nu se organizează 

sesiune de 
preselecție 

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 
pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat. Afișarea informațiilor (data, locul de 
desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii 
organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la 
unitățile de învățământ profesional unde numărul de candidați înscriși 
este mai mare decât numărul locurilor oferite. 
Transmiterea către Comisia  de admitere județeană/ a municipiului 
București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul 
profesional, pe fiecare calificare. 

10 iulie 2017 
 
 

Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 
Notă: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile 
de învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este 
mai mare decât numărul locurilor disponibile. 

11 iulie 2017 Afișarea rezultatelor  la proba suplimentară de admitere, la sediul  
unităților de învățământ care au organizat proba. 
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. 

12 iulie 2017 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma 
rezolvării contestațiilor, la școlile care au organizat proba. 

12 iulie 2017 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a 
mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din 
metodologia de admitere în învățământul profesional, aprobată prin 
Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 
5068/31.08.2016, 

Transmiterea, la comisia de admitere județeană / a municipiului 
București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la 
admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de 
învățământ, indiferent daca au desfășurat sau nu proba de preselecție / 
admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete 
stabilite de comisia  de admitere județeană/ a municipiului București 
pentru  învățământul profesional de stat și vor  cuprinde informații 
referitoare la:  numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, unitatea 
de învățământ și județul de proveniență, rezultatul la proba de 
preselecție (după caz), media de absolvire a claselor V-VIII, media la 
evaluarea națională, nota la proba suplimentară de admitere (după caz), 
media de admitere. 

13 iulie 2017 Validarea, de către comisia de admitere județeană / a municipiului 
București pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților 
declarați admiși în învățământul profesional de stat. Afișarea la 
sediul unităților de învățământ profesional a listelor cu candidații 
admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în 
ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul 
profesional. 
Afișarea, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei 
candidaților declarați admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere în învățământul profesional și a celor respinși la 
admiterea în învățământul profesional de stat. 
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Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea 
dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea 
fișelor de înscriere de către candidații respinși. 

13-17  iulie 2017 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către 
candidații declarați respinși Candidații respinși la etapa I de admitere în 
învățământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în 
învățământul profesional. 
Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional 
pot să se înscrie la etapa a II de admitere în liceu. 

13-17  iulie 2017 Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile școlare la care candidații 
au fost declarați admiși. 

19-21  iulie 2017 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană / 
a municipiului București. 
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană / a 
municipiului București nu va repartiza candidați la calificări pentru care 
s-a organizat probă de preselecție, decât cu acordul unităților școlare 
respective. 

24 iulie 2017 Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei 
candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în 

învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în 
etapa I de admitere. 
Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional 
de stat  din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către 
Comisia de admitere județeană / a municipiului București a listelor finale 
cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la 
învățământul profesional de stat.  

24 iulie 2017 Transmiterea de către comisia de admitere județeană / a municipiului 
București, la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor 
libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de 
stat. 

24 iulie 2017 Afișarea în toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile 
libere pentru etapa a II-a de admitere în  învățământul profesional de 
stat din județ/municipiul București. 
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor 
libere pentru etapa a II-a de admitere în  învățământul profesional de 
stat  din județ/municipiul București. 

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

29-31 august 2017 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de 
înscriere pentru învățământ 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 învățământul profesional, și care solicită 
să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a 
II-a La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de 
învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și 
anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 
NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. 
Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au 
rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care organizează 
sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul 
profesional de stat. 

29-31 august 2017 
până la ora 15:00 

Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au 
rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care organizează 
sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul 
profesional de stat. 
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31 august 2017 
până la ora 17:00 

 

Afișarea la sediul unității de învățământ a listei candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat și a graficului de desfășurare a probei 
de preselecție și/ sau a probei suplimentare de admitere, după caz 
Unitățile de învățământ care organizează preselecție vor afișa precizări 
detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de 
desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii 
organizatorice). 
Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu 
numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare 
calificare. 

1 septembrie 2017 Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a 
decis derularea acesteia. 
Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de 
învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. 

4 septembrie 2017 Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de 
înscriere la învățământul profesional de stat  de la unitatea de 
învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. 
Notă: În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, 
inclusiv pentru calificări la care unitatea de învățământ nu a organizat 
preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați 
înscriși pentru celelalte calificări pe care le-au marcat în fișa de 
înscriere.  Candidații vor fi informați că în cazul în care numărul 
candidaților 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. 

4 - 5 septembrie 2017 Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au 
rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care nu organizează 
sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul 
profesional de stat 

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 
pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat. 
Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de 
identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea 
probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ profesional 
și a calificărilor  la care numărul de candidați înscriși este mai mare 
decât numărul locurilor oferite. 

6 septembrie 2017 Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 
Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unității 
de învățământ care a organizat proba. 
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a 
mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din 
metodologia de admitere în învățământul profesional, aprobată prin 
Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 
5068/31.08.2016, 

Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listelor cu 
candidații admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, 
în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul 
profesional. 
Afișarea, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților 
declarați admiși și a celor respinși, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere în învățământul profesional. 
Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea 
dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea 
fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora 
de către Comisia de admitere județeană / a municipiului București 
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Transmiterea, la Comisia de admitere județeană / a municipiului 
București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la 
admiterea în învățământul profesional de stat de către toate unitățile de 
învățământ, indiferent daca au desfășurat sau nu proba de preselecție / 
admitere. 
Notă: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile 
de învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este 
mai mare decât numărul locurilor disponibile. 

7 - 8 septembrie 2017 Repartizarea de către Comisia de admitere județeană / a 
municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au 
participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-
au înscris în perioada prevăzută de metodologia de admitere în 
învățământul profesional aprobată prin Ordinul ministrului 
educației naționale și cercetării științifice nr. 5068/31.08.2016 sau 
care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare. 

Notă: La unitățile de învățământ la care s-a derulat proba de 
preselecție pot fi repartizați numai absolvenții care au susținut 
proba de preselecție. Pot fi repartizați la unitățile de învățământ la 
care s-a derulat proba de preselecție absolvenți care nu au 
susținut această probă numai la solicitarea scrisă a operatorilor  
economici și a unităților de învățământ, adresată Comisiei de 
admitere județeane/ a municipiului București. 
Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile 
școlare la care au fost repartizați. 

11 septembrie 2017 
 

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 
pentru învățământul profesional de stat, a listelor candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat  
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor 
repartizării 

 



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

O R D I N

privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare 

a admiterii în învățământul profesional de stat

În conformitate cu prevederile art. 23 și 33 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării

Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 841/24.X.2016

16

Art. 1. — Se aprobă Metodologia de organizare și

desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă anexa nr. 2 „Metodologia de organizare și desfășurare a

admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani”

la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.136/2014 privind

organizarea, funcționarea, admiterea și calendarul admiterii în

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 24 februarie

2014.

Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar,

Direcția generală management și resurse umane, Direcția

minorități, Direcția generală buget-finanțe, Centrul Național de

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic,

inspectoratele școlare și unitățile de învățământ profesional și

tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul educației naționale și cercetării științifice,

Mircea Dumitru

București, 31 august 2016.

Nr. 5.068.

ANEXĂ

M E T O D O L O G I E  

de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Admiterea elevilor în învățământul profesional de

stat, denumit în continuare învățământ profesional, se face cu

respectarea Metodologiei de organizare și funcționare a

învățământului profesional de stat, pe baza criteriilor stabilite de

prezenta metodologie.

Art. 2. — (1) Pot opta pentru învățământul profesional elevii

înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții clasei a VIII-a din seriile

anterioare.

(2) Elevii prevăzuți la alin. (1) pot fi înscriși în învățământul

profesional numai dacă au promovat clasa a VIII-a.

(3) Opțiunea elevilor pentru învățământ profesional se

realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în

învățământul profesional

Art. 3. — În vederea admiterii în învățământul profesional,

unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional

poate organiza, în anumite condiții, preselecția candidaților

și/sau proba suplimentară de admitere.

Art. 4. — (1) Conform calendarului admiterii în învățământul

profesional, admiterea se realizează în două etape.

(2) În fiecare etapă de admitere se organizează:

a) înscrierea candidaților;

b) preselecția candidaților, după caz;

c) proba suplimentară de admitere, după caz;

d) admiterea candidaților și afișarea rezultatelor.

CAPITOLUL II

Înscrierea candidaților

Art. 5. — (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.

 

 

 



(4) Modelul fișei de înscriere în învățământul profesional va

fi elaborat de Comisia Națională de Admitere și se va transmite

comisiilor de admitere județene/a municipiului București până la

data de 1 martie a fiecărui an.

(5) Unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singură

fișă de înscriere în învățământul profesional, fiecărui

elev/candidat care optează pentru înscrierea la învățământul

profesional pentru fiecare etapă menționată în calendarul

admiterii în învățământul profesional.

(6) Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a

cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau

repetenție.

Art. 6. — La încheierea perioadelor de înscriere menționate

în calendarul admiterii în învățământul profesional, comisiile de

admitere din unitățile de învățământ care au ofertă pentru

învățământul profesional transmit, în format electronic și în scris,

către comisia de admitere județeană/a municipiului București

lista candidaților înscriși la învățământul profesional.

Art. 7. — Lista candidaților înscriși la învățământul

profesional este afișată, conform calendarului admiterii în

învățământul profesional, la sediul unităților de învățământ care

au ofertă pentru învățământul profesional, împreună cu graficul

de desfășurare a sesiunii de preselecție, acolo unde este cazul,

și cu graficul de desfășurare a probei suplimentare de admitere,

în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât

numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ.

CAPITOLUL III

Preselecția candidaților

Art. 8. — (1) Operatorul economic/Instituția publică parteneră

a unității de învățământ poate solicita organizarea unei sesiuni

de preselecție a candidaților, organizată înainte de desfășurarea

probei de admitere, în cazul în care operatorul

economic/instituția publică parteneră a unității de învățământ se

implică prin susținere financiară/stimulente/alte forme de sprijin

în formarea profesională a elevilor prin angajament menționat

în contractul-cadru cu unitatea de învățământ.

(2) Cererea scrisă a operatorului economic/instituției publice

partenere pentru organizarea unei sesiuni de preselecție a

candidaților este adresată unității de învățământ și este aprobată

în consiliul de administrație al unității de învățământ.

(3) Toate unitățile de învățământ care organizează sesiunea

de preselecție pentru învățământul profesional au obligația de a

elabora și a anunța public procedura de preselecție, care va

cuprinde informații privind conținutul (tematica) și modul de

organizare și desfășurare a probei de preselecție.

(4) Procedura de preselecție, elaborată de unitatea de

învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția

publică parteneră, este aprobată de consiliul de administrație al

unității de învățământ și de către operatorul economic/instituția

publică parteneră și este avizată de inspectoratul școlar

județean/al municipiului București.

(5) Procedura de preselecție este afișată la sediul unității de

învățământ care are oferta educațională pentru învățământ

profesional, conform calendarului admiterii în învățământul

profesional.

(6) Procedura de preselecție va conține prevederi clare

pentru asigurarea unei selecții obiective, nediscriminatorii și

transparente.

(7) În cazul în care, în cadrul aceleiași unități de învățământ,

se organizează probă de preselecție pentru mai multe domenii

de formare profesională/calificări pe baza unei proceduri de

preselecție unitare, înscrierea la preselecție se face în baza fișei

de înscriere cu opțiunile elevilor pentru domeniile de formare

profesională/calificările pentru care se organizează preselecția,

înregistrate în ordinea preferințelor candidaților.

(8) Unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de

preselecție transmite comisiei de admitere județene/a

municipiului București spre validare, electronic și în scris, tabelul

cu rezultatele obținute de elevi la sesiunea de preselecție,

conținând numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului,

codul numeric personal al acestuia, școala și județul de

proveniență, școala și domeniul de formare profesională/

calificarea pentru care s-a realizat preselecția, mențiunea

„admis”/„respins” în urma preselecției.

(9) Tabelul cu rezultatele obținute de candidați la sesiunea

de preselecție, validat de comisia de admitere județeană/a

municipiului București, va fi afișat la sediul unității școlare care

a organizat preselecția.

(10) Candidații care au fost respinși la preselecție ridică fișele

de înscriere la învățământul profesional de la unitatea de

învățământ care a organizat sesiunea de preselecție în perioada

menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional.

(11) Candidații care au fost respinși la preselecție pot să se

înscrie la o altă unitate de învățământ care are ofertă pentru

învățământul profesional și care nu a organizat sesiune de

preselecție, în perioada menționată în calendarului admiterii în

învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în

învățământul profesional, sau pot să opteze pentru înscrierea

în învățământul liceal.

CAPITOLUL IV

Proba suplimentară de admitere

Art. 9. — (1) Toate unitățile de învățământ care au ofertă

educațională pentru învățământul profesional au obligația de a

elabora și anunța public procedura de admitere.

(2) Procedura de admitere, elaborată de unitatea de

învățământ care are oferta educațională pentru învățământul

profesional, este aprobată de consiliul de administrație al școlii

și este avizată de inspectoratul școlar județean/al municipiului

București.

(3) Procedura de admitere va cuprinde informații privind:

a) condiția de a trece prin etapa prealabilă de preselecție

(acolo unde este cazul, conform art. 8);

b) cazurile în care se susține proba suplimentară de admitere

și calculul mediei de admitere, conform art. 10 și, respectiv,

art. 12, modalitățile de departajare a candidaților cu medii de

admitere egale, conform art. 11 din prezenta metodologie;

c) disciplina din planul-cadru pentru clasa a VIII-a la care se

susține proba suplimentară de admitere;

d) programa de examen pentru disciplina la care se susține

proba suplimentară de admitere;

e) modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare

de admitere;

f) modele de subiecte și bareme de evaluare și notare pentru

proba suplimentară de admitere;

g) durata probei suplimentare de admitere;

h) modul de organizare și desfășurare a contestațiilor.

(4) Procedura de admitere este afișată la sediul unității de

învățământ care are oferta educațională pentru învățământ

profesional, conform calendarului admiterii în învățământul

profesional.

(5) Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în

perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul

profesional, doar în cazul în care numărul de candidați este mai

mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ.

(6) Unitatea școlară poate decide ca proba suplimentară de

admitere să se organizeze doar la calificarea/calificările la care

numărul de candidați depășește numărul de locuri de la

calificarea/calificările respectivă/respective, cu posibilitatea

redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat

proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa

de înscriere pentru aceste calificări.
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CAPITOLUL V

Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor

Art. 10. — Admiterea în învățământul profesional se

realizează, în fiecare etapă, astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește

numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se

va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în

portofoliul educațional al elevului se are în vedere, pentru

admiterea în învățământul profesional, media de admitere,

calculată 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%;

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât

numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se

face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere

prevăzută la lit. a) și în proporție de 30% nota obținută la proba

suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

Art. 11. — (1) În cazul în care 2 candidați au 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.

(2) 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, precum și mediile

prevăzute la alin. (1) egale, atunci toți acești candidați sunt

declarați admiși la opțiunea solicitată.

Art. 12. — (1) Calculul mediei de admitere în învățământul

profesional se face astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește

numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ:
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20 ABS + 80 EN

MAIP = MA =

100

70 x MA + 30 x PSA

MAIP = 

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;

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât

numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ:

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.

(2) Media de admitere în învățământul profesional, prevăzută

la alin. (1), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

(3) Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009

inclusiv, în media de admitere, media generală obținută la

evaluarea națională se va înlocui cu media de la examenul de

capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, cu

media la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile

2004—2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susținute în

clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009.

(4) Pentru candidații care nu au susținut evaluarea națională

sau, după caz, examenul de capacitate/testele naționale/tezele

cu subiect unic, se consideră că media generală obținută la

evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este

1 : EN = 1.

(5) Media de admitere în învățământul profesional, calculată

conform art. 12 alin. (1) lit. a), este utilizată pentru stabilirea

ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de

candidați nu depășește numărul locurilor din oferta școlii.

(6) În cazul candidaților care 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 pe calificări se

face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, utilizând media de

admitere, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), drept criteriu

de departajare și de ordonare pe listă a candidaților admiși la

fiecare calificare.

(7) Media de admitere în învățământul profesional, calculată

conform art. 12 alin. (1) lit. b), este utilizată pentru stabilirea

ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de

candidați depășește numărul locurilor din oferta școlii.

(8) În perioada menționată în calendarul admiterii în

învățământul profesional, comisia de admitere județeană/a

municipiului București va analiza 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.

Art. 13. — (1) Listele cuprinzând candidații admiși, respectiv

respinși la învățământul profesional se întocmesc la unitatea de

învățământ care organizează învățământ profesional și se

transmit la comisia de admitere județeană/a municipiului

București, după fiecare etapă de admitere, conform calendarului

admiterii.

(2) După validarea listelor de către comisia de admitere

județeană/a municipiului București pentru învățământul

profesional, acestea se afișează la sediul unității de învățământ

care organizează învățământ profesional.

Art. 14. — (1) După afișarea rezultatelor la admiterea în

învățământul profesional, în perioada menționată în calendarul

admiterii în învățământul profesional, candidații depun la

unitățile școlare la care au fost declarați admiși dosarele de

înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

(2) Înscrierea candidaților declarați admiși se efectuează,

conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza

următoarelor acte:

a) fișa de înscriere în învățământul profesional;

b) certificatul de naștere, în copie certificată conform cu

originalul;

c) adeverință cu notele și media generală obținute la

evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/

testele naționale/examenul de capacitate;

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a — a VIII-a (cu calculul

mediei generale de absolvire) — copie și original;

e) fișa medicală.

(3) Candidații care în perioada menționată în calendarul

admiterii în învățământul profesional nu își depun dosarele de

înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt

declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă

de admitere în învățământul profesional.

Art. 15. — Candidații respinși la admiterea în învățământul

profesional se pot înscrie la admiterea în învățământul liceal.

 

 



Art. 16. — (1) 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 și care

solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învățământul

profesional, precum și pentru cei care și-au încheiat situația

școlară ulterior desfășurării etapei de admitere menționate în

calendarul admiterii în învățământul profesional, comisia de

admitere județeană/a municipiului București pentru învățământ

profesional va organiza a doua etapă de admitere pe locurile

rămase libere. Admiterea se face în perioada menționată în

calendarul admiterii în învățământul profesional, conform

criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor

comisiei de admitere județene/a municipiului București pentru

învățământul profesional.

(2) Rezultatele admiterii se transmit Centrului Național de

Admitere, până la data menționată în calendarul admiterii în

învățământul profesional.

(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menționate în

prezenta metodologie, mai există locuri vacante la clasele

pentru care se susțin probe de preselecție, comisiile de admitere

județene/a municipiului București pentru învățământul

profesional pot decide organizarea unei noi etape de susținere

a acestor probe. Graficul și locul de desfășurare a probei de

preselecție vor fi făcute publice, prin afișare la sediul unităților de

învățământ gimnazial și al unităților de învățământ care

organizează învățământ profesional. Admiterea candidaților pe

locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta

metodologie.

Art. 17. — Pentru înscrierea la clasele de învățământ

profesional care se organizează în alte limbi materne decât

limba română, elevii trebuie să facă dovada că au studiat în

gimnaziu în limba maternă respectivă sau că au participat la

proba de evaluare a cunoștințelor de limba maternă, organizată

conform metodologiei de admitere în învățământul liceal de stat,

și au fost admiși.

Art. 18. — (1) Înscrierea și repartizarea candidaților în clasa

a IX-a pentru învățământul profesional special se organizează

de către comisia de admitere județeană/a municipiului București,

în perioada prevăzută în calendarul admiterii în învățământul

profesional.

(2) Locurile alocate învățământului profesional special sunt

publicate în broșura de admitere, într-o listă separată. Vor fi

precizate în broșură locul și data în care se va face admiterea

candidaților pentru învățământul profesional special, precum și

condițiile specifice de înscriere (documente care să dovedească

tipul și gradul de deficiență etc.).

(3) Admiterea pe locurile pentru învățământul profesional

special se face în funcție de tipul și gradul de deficiență, în

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul

profesional, după caz, și în funcție de opțiuni.

CAPITOLUL VI

Coordonarea admiterii în învățământul profesional

Art. 19. — (1) Coordonarea la nivel național a acțiunilor

privind organizarea admiterii în învățământul profesional este

asigurată de Comisia Națională de Admitere.

(2) Comisia Națională de Admitere coordonează și acțiunile

privind organizarea admiterii în învățământul liceal de stat.

(3) Comisia Națională de Admitere cuprinde și un

reprezentant al Centrului Național de Dezvoltare a

Învățământului Profesional și Tehnic.

Art. 20. — Atribuțiile Comisiei Naționale de Admitere, în ceea

ce privește admiterea în învățământul profesional, sunt

următoarele:

a) stabilește modelul fișei de înscriere în învățământul

profesional și îl transmite comisiilor de admitere județene/a

municipiului București până la data de 1 martie a fiecărui an;

b) instruiește președinții comisiilor de admitere județene/a

municipiului București cu privire la înscrierea în învățământul

profesional;

c) organizează activitățile de creare a bazei de date la nivel

național pentru candidații și candidații admiși în învățământul

profesional, în colaborare cu Centrul Național de Admitere;

d) controlează și îndrumă acțiunile legate de organizarea și

desfășurarea admiterii în județele țării/municipiul București,

urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;

e) controlează modul în care comisiile de admitere

județene/a municipiului București, comisiile de înscriere din

unitățile de învățământ gimnazial și cele de admitere din unitățile

de învățământ profesional își desfășoară activitatea;

f) poate delega observatori care să controleze și să îndrume

activitatea comisiilor de admitere județene/a municipiului

București și a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ

gimnazial și a celor de admitere din unitățile de învățământ

profesional. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere

județene/a municipiului București sau Comisiei Naționale de

Admitere, în cazul constatării unor nereguli în desfășurarea

înscrierii la învățământul profesional, schimbări în componența

comisiilor prevăzute la lit. e) și, după caz, sancționarea celor

vinovați;

g) analizează desfășurarea admiterii la nivel național, pe

baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere județene/a

municipiului București, și prezintă concluziile acestei analize

ministrului educației naționale și cercetării științifice;

h) propune eventuale modificări în metodologia de

organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional

din anii următori.

Art. 21. — (1) Coordonarea la nivel județean/al municipiului

București a acțiunilor privind organizarea admiterii în

învățământul profesional este asigurată de comisia de admitere

județeană/a municipiului București.

(2) Comisia de admitere județeană/a municipiului București

coordonează și acțiunile pentru organizarea admiterii în

învățământul liceal de stat.

(3) Comisia de admitere județeană/a municipiului București

cuprinde și un inspector școlar pentru învățământ profesional și

tehnic.

(4) La rândul său, comisia de admitere județeană/a

municipiului București organizează comisii de admitere în

unitățile de învățământ care organizează învățământ

profesional.

Art. 22. — Atribuțiile comisiei de admitere județene/a

municipiului București, specifice în ceea ce privește admiterea

în învățământul profesional, sunt următoarele:

a) instruiește președinții comisiilor de înscriere din unitățile

gimnaziale și ai comisiilor de admitere din unitățile de

învățământ care organizează învățământ profesional cu privire

la înscrierea și admiterea în învățământul profesional;

b) analizează și avizează procedurile de preselecție și de

admitere;

c) aprobă componența comisiilor de admitere din unitățile de

învățământ;
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d) validează tabelele cu rezultatele obținute de elevi la

sesiunea de preselecție, transmise de unitățile de învățământ,

conform prevederilor art. 8 alin. (8) și (9);

e) validează listele cuprinzând candidații admiși și respinși

la învățământul profesional, după fiecare etapă a admiterii,

conform art. 13 alin. (1);

f) controlează și îndrumă acțiunile legate de organizarea și

desfășurarea înscrierii și admiterii în învățământul profesional,

urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;

g) analizează desfășurarea admiterii la nivel județean/al

municipiului București, pe baza rapoartelor elaborate de

comisiile de admitere din unitățile de învățământ care

organizează învățământ profesional, și prezintă concluziile

acestei analize Comisiei Naționale de Admitere;

h) propune Comisiei Naționale de Admitere eventuale

modificări în metodologia de organizare și desfășurare a

admiterii în învățământul profesional.

Art. 23. — Comisia de înscriere din unitatea de învățământ

gimnazial este comună atât pentru admiterea în învățământul

liceal de stat, cât și pentru admiterea în învățământul

profesional.

Art. 24. — (1) Comisia de admitere din unitățile de

învățământ care organizează învățământ profesional este

alcătuită din:

a) președinte — directorul sau directorul adjunct al unității de

învățământ;

b) vicepreședinte — directorul adjunct sau șeful catedrei/ariei

curriculare tehnologii;

c) secretar — secretarul unității de învățământ;

d) membri:

(i) cadre didactice care realizează preselecția

candidaților în sesiunea de preselecție;

(ii) cadre didactice de specialitate care elaborează

subiectele pentru proba suplimentară de admitere și

evaluează lucrările candidaților;

(iii) cadre didactice care asigură înscrierea candidaților

și oferă informații și consiliere elevilor și părinților

acestora care se prezintă pentru înscriere;

(iv) cadre didactice asistenți pe perioada desfășurării

probei suplimentare de admitere;

(v) reprezentanți ai operatorului economic/instituției

publice partenere care solicită preselecția

candidaților.

(2) Comisia de admitere din unitatea de învățământ care

organizează învățământ profesional are următoarele atribuții:

a) elaborează procedura de preselecție prevăzută la art. 8 al

prezentei metodologii, în parteneriat cu operatorul

economic/instituția publică parteneră, pe care o supune

aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ,

operatorului economic/instituției publice partenere și avizării

inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

b) elaborează procedura de admitere prevăzută la art. 9 al

prezentei metodologii, pe care o supune aprobării consiliului de

administrație al unității de învățământ și avizării inspectoratului

școlar județean/al municipiului București;

c) organizează și răspunde de aplicarea procedurii de

preselecție și a procedurii de admitere;

d) verifică documentele prezentate de candidați și calculul

corect al mediei de admitere în învățământul profesional;

e) sesizează inspectoratului școlar județean/al municipiului

București orice eroare constatată în completarea documentelor

școlare pentru înscriere și corectează, acolo unde este posibil,

aceste erori; corectarea mediei de admitere în învățământul

profesional calculate greșit se face de către președintele

comisiei de admitere din unitatea de învățământ care

organizează învățământ profesional, care semnează și aplică

ștampila unității;

f) asigură prezența permanent, pe perioada înscrierii a unor

membri ai comisiei de admitere din unitatea de învățământ care

organizează învățământ profesional, care să ofere informații și

consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;

g) transmite comisiei de admitere județene/a municipiului

București pentru învățământul profesional raportul privind

desfășurarea admiterii la unitatea de învățământ care

organizează învățământ profesional.

(3) Componența comisiei de admitere din unitatea de

învățământ care organizează învățământ profesional este

avizată de consiliul de administrație din unitatea de învățământ

și aprobată de inspectoratul școlar județean/al municipiului

București.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 25. — Absolvenții învățământului gimnazial particular

autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învățământul

profesional de stat conform prevederilor din prezenta

metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiționată

de achitarea unei taxe.

Art. 26. — (1) Broșura de admitere va cuprinde, într-un

capitol separat, informațiile corespunzătoare despre unitățile de

învățământ particulare, autorizate sau acreditate, care

organizează admitere în clasa a IX-a la învățământul

profesional.

(2) Calificările pentru care unitatea de învățământ profesional

organizează admitere vor fi înscrise în broșura admiterii

codificat, în secțiune separată.

(3) Admiterea în unitățile de învățământ particulare,

autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu

metodologia stabilită de fiecare unitate de învățământ, cu

respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 27. — Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în

învățământul profesional se pedepsește conform legii și atrage

eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care

descoperirea falsului se face după încheierea admiterii,

candidatul respectiv pierde locul obținut prin fraudă.

Art. 28. — Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fișe

de înscriere pentru același elev, în cadrul unei etape de

admitere, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de

transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de

nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi

sancționate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.

Art. 29. — Înscrierea și admiterea în învățământul profesional

se pot face și după finalizarea etapei a doua de admitere.

Înscrierea și admiterea se pot face pe locurile libere, cu

respectarea prevederilor prezentei metodologii.

Art. 30. — Calendarul admiterii în învățământul profesional

se aprobă anual prin ordin al ministrului educației naționale și

cercetării științifice până la începutul anului școlar anterior anului

școlar pentru care se face admiterea.
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Calendarul admiterii în învățământul dual de stat 
 pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor 

pentru anul școlar 2017-2018 
 

DATA LIMITĂ 

/ PERIOADA 
EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

7 aprilie 2017 Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei 
de opțiuni pentru învățământul dual - anexă la fișa de înscriere în 
învățământul profesional. 

10 aprilie 2017 Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul dual de stat, spre aprobare, la 
Inspectoratul Școlar Județean/ al Municipiului București (ISJ/ISMB), a 
propunerii privind componența Comisiei de admitere din unitatea de 
învățământ care organizează învățământ dual de stat, avizată de 
Consiliul de administrație al unității de învățământ. 

12 aprilie 2017 Transmiterea, de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care 
școlarizează în învățământul dual de stat, a aprobării Comisiei de 
admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual 
de stat. 

27 aprilie 2017 Elaborarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru 
învățământ dual de stat, împreună cu operatorii economici/ instituțiile 
publice partenere, a Procedurii de admitere. 

Procedura de admitere aprobată de Consiliul de administrație al unității 
de învățământ este transmisă spre avizare la ISJ/ISMB. 

8 mai 2017 ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă pentru 
învățământ dual de stat avizul pentru Procedura de admitere. 

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care organizează 
învățământ dual de stat, a Procedurii de admitere, a numărului de locuri 
propuse pe domenii de formare profesională și calificări pentru 
învățământul dual de stat,  perioadelor de înscriere pentru anul școlar 
2017-2018 și a calendarului probelor de admitere. Se vor afișa 
informații privind probele de admitere și se va menționa în mod 
expres faptul că se vor organiza probe de admitere doar în situația în 
care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai 
mare decât numărul de locuri disponibile, sau, după caz, independent 
de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile la 
solicitarea operatorilor economici parteneri, cu precizarea datelor 
planificate pentru eventualele probe de admitere organizate în prima și 
a doua etapă de admitere, conform prezentului calendar. De 
asemenea, se va menționa în mod expres dacă se organizează 
probe de admitere eliminatorii. 

8 mai 2017 Afișarea ofertei de școlarizare concretizate în domenii și calificări 
profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a 
locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, în limita 
planului de școlarizare aprobat pentru învățământul dual de stat, la 
sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de 
învățământ cu ofertă educațională în învățământul dual. 

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial 
și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a 
VIII-a, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, 
prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și 
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formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați. 

Tipărirea informațiilor despre admiterea în învățământul profesional de 
stat și în învățământul dual, în broșura admiterii în învățământul liceal și 
profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018, într-o secțiune 
distinctă. 

10 mai 2017 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor 
cuprinzând informațiile legate de admiterea în învățământul liceal și în 
învățământul profesional de stat, inclusiv dual, pentru anul școlar 2017-
2018. 

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de 
completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional 
de stat, inclusiv dual, de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții 
acestora. 

15 mai 2017 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere 
ale fiecărui județ/ municipiului București, în versiune electronică și 
tipărită 

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

10 – 12 aprilie  

2017 

Informarea de către Inspectoratul Școlar Județean/ al Municipiului 
București (ISJ/ISMB) a unităților de învățământ gimnazial din județele 
care au plan de școlarizare în învățământul dual despre posibilitatea 
continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul  
dual. 

Se vor prezenta următoarele: 

- Aspecte specifice privind organizarea și funcționarea învățământului 
dual; 
- Calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în 
învățământul dual. 

Se va face cunoscută și posibilitatea continuării studiilor după 
învățământul profesional, inclusiv dual. 

2-31 mai 2017 Unitățile de învățământ care își propun să școlarizeze în învățământul 
dual în anul școlar 2017-2018 organizează, în colaborare cu operatorii 
economici parteneri de practică, acțiuni de promovare privind: 

- aspecte specifice referitoare la organizarea și funcționarea 
învățământului dual, beneficiile acestei forme de pregătire profesională; 

- oferta de școlarizare prin învățământul dual, oportunitățile de 
pregătire prin învățământul dual, perspectivele de angajare, condițiile 
de admitere. 

11- 31 mai 2017 Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ 
gimnazial, cu părinții și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea 
procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la învățământul 
profesional de stat. În județele care au plan de școlarizare în 
învățământul dual, se prezintă și aspectele specifice privind 
învățământul dual. 

8-19 mai 2017 ISJ/ ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru 
prezentarea ofertei în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ 
care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual, vor implica și operatorii economici parteneri. Târgul 
ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei la nivel 
regional. 

 



Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3556/2017 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Calendarul admiterii în învățământul dual de stat  

 pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor 

pentru anul școlar 2017-2018 

3  

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

- numai pentru situațiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu predare în 
limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne - 

- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/ clasele cu predare în limbile 
minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă - 

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

18-19 mai 2017 Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a anexelor fișelor 
de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

Notă: Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca cel 
aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul 
liceal (“Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de 
aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 
sau maternă”). 

22-23 mai 2017 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă. 

Notă: Înscrierea se va realiza la unitățile școlare stabilite de către comisia 
de admitere județeană/ a municipiului București ca centre pentru probele 
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

24-27 mai 2017 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 
sau maternă. 

Notă: Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă se organizează la centrele stabilite de Comisia de admitere 
județeană/ a municipiului București. 

29 mai 2017 Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă.  

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest 
lucru. 

Notă: Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor se realizează la 
unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

31 mai 2017 Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

Transmiterea, către comisia de admitere județeană / a municipiului 
București, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

Notă: Afișarea rezultatelor finale, după contestații, se realizează la 
unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

6-7 iunie 2017 Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații 
au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă. 

7-8 iunie 2017 Depunerea, de către candidații care au participat la probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, a anexelor 
fișelor de înscriere, la unitățile de învățământ gimnazial absolvite. 

8 iunie 2017 Transmiterea de către Comisiile de admitere județene/ a municipiului 
București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a 
listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor 
de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe. 
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Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru 
învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal și 

profesional de stat) 

12 mai 2017 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi. 

Notă: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile 
de admitere județene/ a municipiului București, ca locuri alocate peste 
numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 
locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru 
candidații romi la clasele de învățământ dual la care se organizează 
probe de admitere. 

16 iunie 2017 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe 
locurile speciale pentru romi. 

Notă: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se 
depun la Inspectoratul Școlar - comisia de admitere județeană/ a 
municipiului București. 

6 - 7 iulie 2017 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi. 

Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de  
Comisia de admitere județeană/ a municipiului București, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere si în baza opțiunilor exprimate 
de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. 

6 - 8 iulie 2017 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special. 

Notă: Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul 
profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările 
pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia  de 
organizare si desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.  

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual de stat 

Etapa I de admitere în învățământul dual de stat 

12-16 iunie 2017 

și  

26-30 iunie 2017 

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la 
cererea elevilor și a părinților/ reprezentanților legali pentru minorii care 
solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul 
profesional de stat, cu informațiile privind numele și codul unității de 
învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale 
absolvenților claselor a VIII-a. 

Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de 
înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care 
solicită înscrierea în învățământul dual, fără anexa “Fișa de opțiuni 
pentru învățământul dual”  

La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de 
învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și 
anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/ probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de 
înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați 
în stare de corigență sau repetenție. Fișa de opțiuni pentru 
învățământul dual se eliberează de către unitatea de învățământ care 
organizează învățământ dual. 

12-16 iunie 2017 

și  

26-30 iunie 2017 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care organizează 
învățământ dual, pe baza fișei 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 



Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3556/2017 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Calendarul admiterii în învățământul dual de stat  

 pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor 

pentru anul școlar 2017-2018 

5  

organizează învățământ dual. 

Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați 
în stare de corigență sau repetenție. 

30 iunie 2017  Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 
învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual.  

În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ 
este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul  
în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul 
de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și 
precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul 
de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte 
detalii organizatorice). 

Transmiterea către Comisia județeană de admitere a situației cu 
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pe 
fiecare calificare. 

3 iulie 2017 Transmiterea, de către comisiile de admitere județene/ a municipiului 
București, către unitățile de învățământ care au organizat înscrierea în 
învățământul profesional de stat și în învățământul dual, a bazei de date 
județene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum și 
notele și media generală obținute la probele de la evaluarea națională 
de la sfârșitul clasei a VIII-a. 

3-6 iulie 2017 Desfășurarea probelor de admitere. 

Notă: Probele de admitere se organizează numai la unitățile de 
învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este mai 
mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul  în care s-a decis 
suținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați 
înscriși pe numărul de locuri disponibile. 

Rezultatele la eventualele probe eliminatorii organizate în cadrul 
admiterii în învățământul dual vor fi comunicate candidaților în aceeași 
zi, după susținerea probelor. 

Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în 
învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu 
precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași 
etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care are ofertă 
pentru învățământ profesional, până la termenul stabilit prin calendarul 
admiterii în învățământul profesional.  

Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în 
învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele 
eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul dual în vederea înscrierii 
la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional. 

Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 

7 iulie 2017 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, la 
sediul unităților de învățământ care au organizat aceste probe. 

Depunerea contestațiilor la probele de admitere. Rezultatele obținute la 
probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate. 

10 iulie 2017 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării 
contestațiilor. 

12 iulie 2017 Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a 
mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din 
metodologia de admitere în învățământul dual. 

Transmiterea, la comisia de admitere județeană/ a municipiului 
București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la 
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admiterea în învățământul dual de stat, de către toate unitățile de 
învățământ, indiferent daca au desfășurat sau nu probe de admitere. 
Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de 
comisia județeană de admitere și vor cuprinde informații referitoare la:  
numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, unitatea de 
învățământ și județul de proveniență, media de absolvire a claselor V-
VIII, media la evaluarea națională, media probelor  de admitere (după 
caz), media de admitere. 

13 iulie 2017 Validarea, de către comisia de admitere județeană/ a municipiului 
București pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților 
declarați admiși în învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual de stat.  

Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listelor cu 
candidații admiși și a celor respinși la învățământul profesional de 
stat și la învățământul dual de stat, în ordinea descrescătoare a 
mediei de admitere. 

Afișarea, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei 
candidaților declarați admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere, precum și a listei candidaților respinși. 

Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea 
dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea 
fișelor de înscriere de către candidații respinși. 

13-17  iulie 2017 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional, inclusiv dual,  
de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de 
admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot 
înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în 
învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu. 

13-17  iulie 2017 Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile școlare la care candidații 
au fost declarați admiși. 

19-21  iulie 2017 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană / 
a municipiului București. 

Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană / a 
municipiului București nu va repartiza candidați la calificări pentru care 
s-au organizat probe de admitere, decât cu acordul unităților de 
învățământ respective. 

24 iulie 2017 Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei 
candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în 
învățământul profesional, inclusiv dual, după depunerea dosarelor de 
înscriere în etapa I de admitere. 

Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional 
de stat  din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către 
Comisia de admitere județeană/ a municipiului București a listelor finale 
cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la 
învățământul profesional de stat,  și, în mod distinct, în învățământul dual 
de stat. 

24 iulie 2017 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului 
București, la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor 
libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de 
stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual de stat. 

24 iulie 2017 Afișarea în toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile 
libere pentru etapa a II-a de admitere în  învățământul profesional de 
stat din județ/ municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din 
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învățământul dual de stat. 

Inspectoratul școlar județean/ al municipiului București afișează și 
publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a 
de admitere în învățământul profesional de stat din județ/ municipiul 
București cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual de stat. 

Etapa a II-a de admitere în învățământul dual de stat  

29-30 august 2017 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de 
înscriere pentru învățământ profesional de stat (fără anexa “Fișa de 
opțiuni pentru învățământul dual”, care se eliberează de către unitatea 

de învățământ care organizează învățământ 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.  

La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de 
învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și 
anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/ probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. 

29-30 august 2017 

până la ora 15:00 

Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă 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 învământ care 
organizează învățământ dual. 

30 august 2017 

până la ora 17:00 

 

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 
învământul dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual.  

În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ 
este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul  
în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul 
de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și 
precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul 
de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte 
detalii organizatorice). 

Transmiterea către Comisia județeană/a municipiului București de 
admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul 
dual, pe fiecare calificare. 

31 august –  

1 septembrie și  

4 septembrie 2017 

Derularea probelor de admitere, conform graficului afișat. 

Notă: Probele de admitere se organizează numai la unitățile de 
învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este mai 
mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul  în care s-a decis 
suținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați 
înscriși pe numărul de locuri disponibile. 

Rezultatele la eventualele probe eliminatorii organizate în cadrul 
admiterii în învățământul dual vor fi comunicate candidaților în aceeași 
zi, după susținerea probelor. 

Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în 
învățământul dual, se afișează la sfârșitul fiecărei zile împreună cu 
precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași 
etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care are ofertă 
pentru învățământ profesional, până la termenul stabilit prin calendarul 
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admiterii în învățământul profesional. 

Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în 
învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele 
eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul dual de stat în vederea 
înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ 
profesional sau învățământ dual. 

Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 

5 septembrie 2017 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, la 
sediul unităților de învățământ care au organizat aceste probe. 

Depunerea contestațiilor la probele de admitere. Rezultatele obținute la 
probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.  

6 septembrie 2017 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării 
contestațiilor, la școlile care au organizat admiterea. 

Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a 
mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din 
metodologia de admitere în învățământul dual. 

Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional care organzează 
învățământ dual a listelor cu candidații admiși și a celor respinși, în 
ordinea descrescătoare a mediei de admitere în învățământul dual. 

Transmiterea, la comisia de admitere județeană/ a municipiului 
București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la 
admiterea în învățământul profesional de stat,  și, în mod distinct, în 
învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ de stat, 
indiferent daca au desfășurat sau nu probe de admitere. Listele 
transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia 
județeană de admitere și vor cuprinde informații referitoare la:  numele, 
inițiala tatălui și prenumele candidatului, unitatea de învățământ și 
județul de proveniență, media de absolvire a claselor V-VIII, media la 
evaluarea națională, media probelor  de admitere (după caz), media de 
admitere. 

Afișarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB și transmiterea de către 
comisia de admitere județeană/ a municipiului București, la toate 
unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere în 
învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din 
învățământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia 
de admitere județeană/ a municipiului București. 

Afișarea, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a situației cu 
locurile libere în învățământul profesional și în învățământul dual  

Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea 
dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea 
fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora 
de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București. 

7 - 8 septembrie 2017 Repartizarea de către Comisia de admitere județeană/ a  municipiului 
București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au 
fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada 
prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară 
ulterior etapelor anterioare. 

Notă: La unitățile de învățământ la care s-au derulat probe de admitere, 
repartizarea absolvenților care nu au susținut aceaste  probe se poate 
realiza numai la solicitarea scrisă a unităților de învățământ respective 
și a operatorilor economici parteneri, adresată Comisiei de admitere 
județeană/ a municipiului București. 

Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile 
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școlare la care au fost repartizați. 

11 septembrie 2017 

 

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 
pentru învățământul profesional de stat, a listelor candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat și în învățământul dual.  

Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor 
repartizării. 

 



M.Of.Nr.231 din 4 aprilie 2017                         Sursa Act:Monitorul Oficial
NOU:Calendar Fiscal 2017

ORDIN Nr. 3.556
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 
desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru

 calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului
 national al calificarilor si a Calendarului admiterii 

in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari
 profesionale de nivel 3, conform Cadrului national 

al calificarilor, pentru anul scolar 2017-2018

In temeiul prevederilor art. 25 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si 
functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile 
ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in 
invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
national al calificarilor, prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din 
prezentul ordin.

Art. 2. - Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul dual de stat pentru 
calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, 
pentru anul scolar 2017-2018, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta 
din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia generala evaluare si monitorizare invatamant preuniversitar, 
Directia generala management preuniversitar, Directia minoritati, Directia generala 
economica, Centrul national de dezvoltare a invatamantului profesional si tehnic, 
inspectoratele scolare si unitatile de invatamant profesional si tehnic duc la 
indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale,
Pavel Nastase

Bucuresti, 29 martie 2017.
Nr. 3.556.

ANEXA Nr. 1

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 
3556/2017

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii 
Domenii: Invatamint

M.O. 231/2017

Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul 
dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a 
Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, 
conform Cadrului national
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METODOLOGIA-CADRU
de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul
dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform 

Cadrului national al calificarilor

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1. - Admiterea elevilor in invatamantul dual, pentru calificari profesionale 
de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, numit in continuare 
invatamant dual, se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie-cadru 
si cu respectarea prevederilor legale privind organizarea si functionarea 
invatamantului dual.

 Art. 2. - (1) Pot opta pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de 
nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, elevii inscrisi in clasa a 
VIII-a si absolventii clasei a VIII-a din seriile anterioare.
   (2) Elevii prevazuti la alin. (1) pot fi inscrisi in invatamantul dual numai daca 
au promovat clasa a VIII-a.
   (3) Optiunea elevilor pentru invatamant dual se realizeaza in perioada prevazuta 
de calendarul admiterii in invatamantul dual.

Art. 3. - (1) In cazul in care numarul de candidati depaseste numarul de locuri 
disponibile, se organizeaza probe de admitere.
   (2) In invatamantul dual se pot organiza probe de admitere independent de numarul 
de candidati inscrisi pe numarul de locuri disponibile, daca operatorii economici 
parteneri solicita acest lucru.
   (3) Decizia privind organizarea probelor de admitere, numarul si continutul 
acestora se adopta la nivelul unitatii de invatamant si se reglementeaza prin 
procedura de admitere elaborata si adoptata in conformitate cu prevederile art. 9 
din prezenta metodologie, in colaborare cu operatorii economici parteneri, cu 
respectarea cerintelor exprimate de acestia.

Art. 4. - (1) Admiterea in invatamantul dual se realizeaza in doua etape, conform 
calendarului admiterii in invatamantul dual.
   (2) In fiecare etapa de admitere se organizeaza:

– inscrierea candidatilor;
– probele de admitere, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 3 din 

prezenta metodologie;
– admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor.

Capitolul II
Inscrierea candidatilor

Art. 5. - (1) Inscrierea candidatilor in vederea admiterii in invatamantul dual 
se face in urma unui proces de orientare si consiliere a elevilor, realizat de catre 
dirigintii claselor a VIII-a si consilierii scolari din cadrul centrelor judetene de 
resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si 
Asistenta Educationala, cu sprijinul operatorilor economici parteneri.
   (2) Inscrierea candidatilor in vederea admiterii in invatamantul dual se face la 
unitatea de invatamant care are oferta educationala pentru invatamantul dual, pe 
baza optiunii candidatului pentru o calificare profesionala din oferta scolii, cu 
posibilitatea inregistrarii mai multor optiuni in ordinea preferintelor exprimate de 
candidat.
   (3) Inscrierea in vederea admiterii in invatamantul dual a elevilor din clasa a 
VIII-a si a absolventilor clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizeaza pe 
baza fisei de inscriere in invatamantul profesional, eliberata de unitatea de 
invatamant gimnazial, la care se anexeaza fisa de optiuni pentru invatamantul dual 
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eliberata de catre unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual.
   (4) Modelul fisei de inscriere in invatamantul profesional si modelul fisei de 
optiuni pentru invatamantul dual sunt elaborate de Comisia Nationala de Admitere si 
se transmite comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pana la data 
de 1 martie a fiecarui an.
   (5) Unitatea de invatamant gimnazial va elibera o singura fisa de inscriere in 
invatamantul profesional fiecarui elev/candidat care opteaza pentru inscrierea la 
invatamantul profesional, inclusiv in invatamantul dual, pentru fiecare etapa 
mentionata in calendarul admiterii in invatamantul profesional si in invatamantul 
dual.

Art. 6. - La incheierea perioadelor de inscriere mentionate in calendarul 
admiterii in invatamantul dual, comisiile de admitere din unitatile de invatamant 
care au oferta pentru invatamantul dual transmit, in format electronic si in scris, 
catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti lista candidatilor 
inscrisi la invatamantul profesional, cu evidentierea distincta a celor din 
invatamantul dual.

 Art. 7. - Lista candidatilor inscrisi la invatamantul dual este afisata, conform 
calendarului admiterii in invatamantul dual, la sediul unitatilor de invatamant care 
au oferta pentru invatamantul dual, impreuna cu graficul de desfasurare a probelor 
de admitere organizate in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat 
numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant sau independent de numarul de 
candidati inscrisi si de numarul de locuri disponibile, in cazul in care operatorii 
economici parteneri solicita acest lucru.

Capitolul III
Probe de admitere

 Art. 8. - Probele de admitere organizate in situatiile prevazute la art. 3 pot 
viza cunostinte din programele scolare din invatamantul gimnazial si/sau motivatia 
elevilor, testarea unor abilitati/aptitudini si alte conditii de admitere stabilite 
prin procedurile de admitere adoptate de unitatea de invatamant in colaborare cu 
operatorii economici parteneri.

Art. 9. - (1) Toate unitatile de invatamant care au oferta educationala pentru 
invatamantul dual au obligatia de a elabora si anunta public Procedura de admitere 
in invatamantul dual.
   (2) Procedura de admitere este aprobata prin hotarare a consiliului de 
administratie al unitatii de invatamant, pe baza propunerilor operatorilor economici 
cu care s-a incheiat contractul de parteneriat, si este avizata de catre 
inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
   (3) Procedura de admitere va cuprinde informatii privind:
   a) cazurile in care se sustin probe de admitere, cu precizarea expresa daca 
aceste probe se organizeaza doar in cazul in care numarul de candidati este mai mare 
decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant sau daca se organizeaza 
indiferent de numarul de candidati inscrisi pe numarul de locuri disponibile;
   b) modul de calcul al mediei de admitere, conform art. 10 si, respectiv, art. 12 
din prezenta metodologie, precum si modalitatile de departajare a candidatilor cu 
medii de admitere egale, conform art. 11 din prezenta metodologie;
   c) tipul, numarul si continutul probelor de admitere, eventuale conditii de 
promovare a acestora;
   d) calculul mediei probelor de admitere, ca medie aritmetica sau ca medie 
ponderata a notelor obtinute la probele de admitere, in cazul in care se stabilesc 
mai multe probe de admitere;
   e) modul de organizare si desfasurare a fiecarei probe de admitere (de exemplu: 
scris, oral, proba practica) si durata acestora;
   f) in cazul probelor (teoretice sau practice) bazate pe cunostinte din programele 
scolare din invatamantul gimnazial, se vor preciza disciplinele vizate si se va 
prezenta programa de examen cu tematica selectata din programele scolare respective;
   g) in cazul probelor mentionate la lit. f), precum si in cazul oricaror altor 
probe de evaluare a unor abilitati cognitive se vor prezenta modele de subiecte si 
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bareme de evaluare si notare;
   h) in cazul unor probe care nu vizeaza cunostinte/abilitati cognitive (de 
exemplu, in cazul unor probe de evaluare a motivatiei, evaluare comportamentala 
etc.) se vor oferi precizari privind scopul acestora, modul de evaluare si notare;
   i) modul de organizare si desfasurare a contestatiilor;
   j) componenta comisiei de admitere, rolurile si responsabilitatile membrilor 
comisiei.
   (4) Notarea rezultatelor la fiecare dintre probele de admitere se face cu note de 
la 1 la 10, cu posibilitatea stabilirii prin procedura de admitere a unor note 
minime in cadrul conditiilor de promovare a probelor respective.
   (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), prin procedura de admitere se pot 
stabili si eventuale probe eliminatorii care vizeaza evaluari psihoaptitudinale, de 
medicina a muncii sau alte tipuri de evaluari in legatura cu cerintele specifice 
pentru anumite meserii si locuri de munca, la care evaluarea se finalizeaza cu 
rezultatul „promovat“ sau „nepromovat“.
   (6) Candidatii respinsi la probele eliminatorii se pot inscrie, in aceeasi etapa 
de admitere, in invatamantul profesional sau in invatamantul dual, la calificari 
pentru care nu s-au organizat probe de preselectie, respectiv probe de admitere, in 
conditiile in care termenele prevazute in calendarul admiterii permit acest lucru.
   (7) Media probelor de admitere se realizeaza ca medie aritmetica sau medie 
ponderata a notelor obtinute la probele de admitere; nu intra in calculul acestei 
medii probele eliminatorii mentionate la alin. (5) si nu se incheie medie in cazul 
neindeplinirii unor eventuale conditii de promovare in situatiile mentionate la 
alin. (4).
   (8) Procedura de admitere va contine prevederi clare pentru asigurarea unei 
selectii obiective, nediscriminatorii si transparente.
   (9) Procedura de admitere va include obligatoriu si prevederi procedurale privind 
depunerea si rezolvarea contestatiilor. Rezultatele obtinute la probele eliminatorii 
si la probele orale nu pot fi contestate.
   (10) Procedura de admitere este afisata la sediul unitatii de invatamant care are 
oferta educationala pentru invatamant dual, conform calendarului admiterii in 
invatamantul dual de stat.
   (11) Unitatea scolara, in colaborare cu operatorii economici, poate decide ca 
probele de admitere sa se organizeze doar pentru calificarea/calificarile la care 
numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor sau se sustin probe de 
admitere independent de numarul de candidati inscrisi, cu posibilitatea 
redistribuirii la celelalte calificari pentru care nu s-au organizat probe de 
admitere, in cazul in care candidatii au optat in fisa de inscriere pentru aceste 
calificari.
   (12) Prin procedura de admitere adoptata la nivelul unitatii de invatamant in 
colaborare cu operatorii economici se poate decide ca repartizarea la operatorii 
economici parteneri de practica sa se realizeze inca din faza de selectie a 
candidatilor, in conditiile stabilite prin procedura de admitere.

Capitolul IV
Admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor

Art. 10. - Admiterea in invatamantul dual se realizeaza, in fiecare etapa, 
astfel:
   a) in situatia in care numarul de candidati inscrisi nu depaseste numarul 
locurilor oferite de unitatea de invatamant si nu s-au organizat probe de admitere, 
admiterea se va realiza pe baza portofoliului educational al elevului. In 
portofoliul educational al elevului se are in vedere, pentru admiterea in 
invatamantul dual, media de admitere, calculata ca medie ponderata intre media 
generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o 
pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are 
o pondere de 20%;
   b) in situatia in care numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul 
locurilor oferite sau in situatia in care s-au organizat probe de admitere 
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indiferent de numarul de candidati inscrisi pe numarul de locuri disponibile, 
admiterea se face luand in calcul in proportie de 70% media de admitere definita la 
lit. a) si in proportie de 30% media notelor obtinute la probele de admitere 
stabilite la nivelul unitatii de invatamant in colaborare cu operatorii economici, 
calculata in conformitate cu art. 9 alin. (7).

Art. 11. - (1) In cazul in care doi sau mai multi candidati au medii de admitere 
egale, in situatia in care s-au organizat probe de admitere, acestia vor fi 
departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:
   a) media probelor de admitere;
   b) media generala obtinuta la evaluarea nationala din clasa a VIII-a;
   c) media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.
   (2) In cazul in care doi sau mai multi candidati au medii de admitere egale, in 
situatia in care nu s-au organizat probe de admitere, acestia vor fi departajati 
folosind, in ordine, urmatoarele criterii:
   a) media generala obtinuta la evaluarea nationala din clasa a VIII-a;
   b) media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.
   (3) In cazul in care, la o unitate de invatamant si la o calificare profesionala, 
pe ultimul loc exista candidati cu medii de admitere egale si cu aceleasi medii la 
criteriile de departajare mentionate la alin. (1) si (2), atunci toti acesti 
candidati sunt declarati admisi la calificarea profesionala solicitata.

Art. 12. - (1) Calculul mediei de admitere in invatamantul dual se face astfel:
   a) in cazul in care numarul de candidati nu depaseste numarul locurilor oferite 
de unitatea de invatamant si nu s-au organizat probe de admitere: 

IMAGINE

   unde:
   MAID = media de admitere in invatamantul dual;
   MA = media de admitere calculata conform art. 10 lit. a);
   ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
   EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii 
clasei a VIII-a;
   b) in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor 
oferite de unitatea de invatamant sau in situatia in care numarul de candidati este 
mai mic decat numarul locurilor oferite, dar s-au organizat probe de admitere: 

 IMAGINE

   unde:
   MAID = media de admitere in invatamantul dual;
   MA = media de admitere calculata conform alin. (1) lit. a);
   PSA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de invatamant in 
colaborare cu operatorii economici parteneri, calculata in conformitate cu art. 9 
alin. (7).
   (2) Media de admitere in invatamantul dual, mentionata la alin. (1), se 
calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
   (3) In calcului mediei de admitere pentru absolventii din promotiile de pana in 
anul 2009 inclusiv, media generala obtinuta la evaluarea nationala se va inlocui, in 
functie de anul absolvirii, cu:
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   a) media la examenul de capacitate, pentru absolventii de pana in anul 2003 
inclusiv;
   b) media la testele nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007;
   c) media la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a, pentru 
absolventii din promotiile 2008 si 2009.
   (4) Pentru candidatii care nu au sustinut evaluarea nationala sau, dupa caz, 
examenul de capacitate/testele nationale/tezele cu subiect unic, se considera ca 
media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a 
VIII-a este 1 (EN = 1).
   (5) Media de admitere in invatamantul dual, calculata conform alin. (1), este 
utilizata pentru stabilirea ordinii pe lista candidatilor admisi.
   (6) In cazul candidatilor care au inregistrat mai multe optiuni in fisa de 
admitere la o unitate scolara la care numarul total al celor inscrisi nu depaseste 
numarul total al locurilor oferite, repartizarea pe calificari se face in ordinea 
optiunilor din fisa de inscriere, utilizand media de admitere, calculata conform 
prezentului articol si a criteriilor de departajare precizate la art. 11.
   (7) In situatiile mentionate la art. 9 alin. (12), repartizarea pe calificari a 
candidatilor admisi va fi insotita de repartizarea la operatorii economici parteneri 
de practica.
   (8) In perioada mentionata in calendarul admiterii in invatamantul dual, comisia 
de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va analiza si cazurile speciale ale 
absolventilor invatamantului gimnazial care au studiat in strainatate si, din 
aceasta cauza, nu au participat la evaluarea nationala de la sfarsitul clasei a 
VIII-a; pentru acesti absolventi, la media generala de absolvire a gimnaziului se 
iau in calcul doar rezultatele obtinute in anii de studiu parcursi in Romania.

Art. 13. - (1) Listele cuprinzand candidatii admisi, respectiv respinsi la 
invatamantul dual se intocmesc la unitatea de invatamant care organizeaza invatamant 
dual si se transmit la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, dupa 
fiecare etapa de admitere, conform Calendarului admiterii in invatamantul dual de 
stat.
   (2) Dupa validarea listelor de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului 
Bucuresti pentru invatamantul profesional, acestea se afiseaza la sediul unitatii de 
invatamant care organizeaza invatamant dual.
   (3) In urma afisarii rezultatelor admiterii, candidatii pot depune eventuale 
contestatii, cu respectarea termenului prevazut in Calendarul admiterii in 
invatamantul dual.
   (4) Probele la care se pot depune contestatii sunt precizate in procedura de 
admitere. Nu se contesta rezultatele la probele eliminatorii si la probele orale.

Art. 14. - (1) Dupa afisarea rezultatelor la admiterea in invatamantul dual, in 
perioada mentionata in calendarul admiterii in invatamantul dual, candidatii depun, 
la unitatile scolare la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere 
cuprinzand actele de studii in original.
   (2) Inscrierea candidatilor declarati admisi se efectueaza, conform unui program 
afisat de unitatea de invatamant, pe baza urmatoarelor acte:
   a) fisa de inscriere in invatamantul profesional si fisa de optiuni pentru 
invatamantul dual;
   b) certificatul de nastere - copie si original;
   c) adeverinta cu notele si media generala obtinute la evaluarea nationala/tezele 
cu subiect unic din clasa a VIII-a/ testele nationale/examenul de capacitate;
   d) foaia matricola pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale 
de absolvire) - copie si original;
   e) fisa medicala.
   (3) Candidatii care, in perioada mentionata in calendarul admiterii in 
invatamantul dual de stat, nu isi depun dosarele de inscriere se considera retrasi, 
iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru 
urmatoarea etapa de admitere in invatamantul dual.

Art. 15. - Candidatii respinsi in etapa 1 de admitere in invatamantul 
profesional, inclusiv dual, se pot inscrie in etapa a 2-a pentru admiterea in 
invatamantul profesional, inclusiv dual, sau in invatamantul liceal.

 Art. 16. - (1) Pentru absolventii clasei a VIII-a, care au fost respinsi in etapa 
I de admitere, care nu s-au inscris la unitatile la care au fost admisi sau care nu 

Lex2014 www.program-legislativ.ro

ETO, tel. 0256-487402 Pag. 6 / 15



au participat la prima etapa de admitere in invatamantul profesional, inclusiv dual, 
si care solicita ulterior sa se inscrie in clasa a IX-a la invatamantul dual, precum 
si pentru cei care si-au incheiat situatia scolara ulterior desfasurarii etapei de 
admitere mentionate in calendarul admiterii in invatamantul dual de stat, comisia de 
admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamant profesional va 
organiza a II-a etapa de admitere, pe locurile ramase libere. Admiterea se face in 
perioada mentionata in calendarul admiterii in invatamantul dual de stat, conform 
criteriilor prevazute in prezenta metodologie, in baza hotararilor comisiei de 
admitere judetene/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional.
   (2) Rezultatele admiterii se transmit Centrului National de Admitere, pana la 
data mentionata in calendarul admiterii in invatamantul dual de stat.
   (3) Daca, la incheierea etapelor de admitere mentionate in prezenta metodologie, 
mai exista locuri vacante la clasele de invatamant dual la care procedura de 
admitere prevede probe de admitere indiferent de numarul de candidati inscrisi pe 
numarul de locuri disponibile, comisiile de admitere judetene/a municipiului 
Bucuresti pentru invatamantul profesional pot decide organizarea unei noi etape de 
sustinere a acestor probe. Graficul si locul de desfasurare a probelor de admitere 
vor fi facute publice, prin afisare la sediul unitatilor de invatamant gimnazial si 
al unitatilor de invatamant respective care organizeaza invatamant dual. Admiterea 
candidatilor pe locurile disponibile se face in conformitate cu prezenta 
metodologie.

Art. 17. - Pentru inscrierea la clasele de invatamant dual care se organizeaza in 
alte limbi materne decat limba romana, elevii trebuie sa faca dovada ca au studiat 
in gimnaziu in limba materna respectiva sau ca au participat la proba de evaluare a 
cunostintelor de limba materna, organizata conform metodologiei de admitere in 
invatamantul liceal de stat, si au fost admisi.

Art. 18. - (1) Inscrierea si repartizarea candidatilor in clasa a IX-a pentru 
invatamantul profesional special, inclusiv dual, se organizeaza de catre comisia de 
admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, in perioada prevazuta in Calendarul 
admiterii in invatamantul dual de stat.
   (2) Locurile alocate invatamantului profesional special, inclusiv dual, sunt 
publicate in brosura de admitere, intr-o lista separata. Vor fi precizate in brosura 
locul si data in care se va face admiterea candidatilor pentru invatamantul 
profesional special, inclusiv dual, precum si conditiile specifice de inscriere 
(documente care sa dovedeasca tipul si gradul de deficienta etc.).
   (3) Admiterea pe locurile pentru invatamantul profesional special, inclusiv dual, 
se face in functie de tipul si gradul de deficienta, in ordinea descrescatoare a 
mediilor de admitere in invatamantul dual calculata, dupa caz, conform art. 12 alin. 
(1) lit. a), respectiv conform art. 12 alin. (1) lit. b) si in functie de optiuni.

Capitolul V
Coordonarea admiterii in invatamantul dual

Art. 19. - (1) Coordonarea, la nivel national, a actiunilor privind organizarea 
admiterii in invatamantul profesional, inclusiv dual, este asigurata de Comisia 
Nationala de Admitere.
   (2) Comisia Nationala de Admitere coordoneaza si actiunile privind organizarea 
admiterii in invatamantul liceal de stat.
   (3) Comisia Nationala de Admitere cuprinde si un reprezentant al Centrului 
National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.

Art. 20. - Atributiile Comisiei Nationale de Admitere, in ceea ce priveste 
admiterea in invatamantul dual, ca parte a invatamantului profesional, sunt 
urmatoarele:
   a) stabileste modelul fisei de inscriere in invatamantul profesional, inclusiv 
modelul fisei de optiuni pentru invatamantul dual - anexa la fisa de inscriere in 
invatamantul profesional si le transmite comisiilor de admitere judetene/a 
municipiului Bucuresti pana la data de 1 martie;
   b) instruieste presedintii comisiilor de admitere judetene/a municipiului 
Bucuresti cu privire la inscrierea in invatamantul profesional, inclusiv dual;
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   c) organizeaza activitatile de creare a bazei de date la nivel national pentru 
candidatii inscrisi si candidatii admisi in invatamantul dual, in colaborare cu 
Centrul National de Admitere;
   d) controleaza si indruma actiunile legate de organizarea si desfasurarea 
admiterii in judetele tarii/municipiul Bucuresti, urmarind respectarea prevederilor 
din prezenta metodologie;
   e) controleaza modul in care comisiile de admitere judetene/a municipiului 
Bucuresti, comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial si cele de 
admitere din unitatile de invatamant profesional, inclusiv dual, isi desfasoara 
activitatea;
   f) poate delega observatori ai Comisiei Nationale de Admitere, care sa controleze 
si sa indrume activitatea comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti 
si a comisiilor de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial si cele de 
admitere din unitatile de invatamant profesional. Observatorii pot solicita 
comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale de 
Admitere, in cazul constatarii unor nereguli in desfasurarea inscrierii la 
invatamantul dual, schimbari in componenta comisiilor mentionate la alineatul 
anterior si, dupa caz, sanctionarea celor vinovati;
   g) analizeaza desfasurarea admiterii la nivel national, pe baza rapoartelor 
elaborate de comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si prezinta 
concluziile acestei analize ministrului educatiei nationale;
   h) propune eventuale modificari in metodologia-cadru de organizare si desfasurare 
a admiterii in invatamantul dual din anii urmatori;
   i) propune ministrului educatiei nationale eventuale modificari in organizarea si 
desfasurarea examenului de admitere;
   j) dispune luarea masurilor adecvate in situatii exceptionale, nereglementate de 
prezenta metodologie-cadru.

Art. 21. - (1) Coordonarea, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, a 
actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul dual este asigurata de 
comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.
   (2) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti coordoneaza si 
actiunile pentru organizarea admiterii in invatamantul liceal de stat.
   (3) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti cuprinde si un 
inspector scolar pentru invatamant profesional si tehnic.
   (4) La randul sau, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti 
organizeaza comisii de admitere in unitatile de invatamant care organizeaza 
invatamant dual.

Art. 22. - Atributiile comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, 
specifice in ceea ce priveste admiterea in invatamantul dual, sunt urmatoarele:
   a) instruieste presedintii comisiilor de inscriere din unitatile gimnaziale si ai 
comisiilor de admitere din unitatile de invatamant care organizeaza invatamant 
profesional, inclusiv dual, cu privire la inscrierea si admiterea in invatamantul 
dual;
   b) analizeaza si avizeaza procedurile de admitere;
   c) aproba componenta comisiilor de admitere din unitatile de invatamant;
   d) valideaza listele cuprinzand candidatii admisi si respinsi la invatamantul 
dual, dupa fiecare etapa a admiterii, conform art. 13 alin. (1);
   e) controleaza si indruma actiunile legate de organizarea si desfasurarea 
inscrierii si admiterii in invatamantul dual, urmarind respectarea prevederilor din 
prezenta metodologie;
   f) analizeaza desfasurarea admiterii la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, 
pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere din unitatile de invatamant 
care organizeaza invatamant dual, si prezinta concluziile acestei analize Comisiei 
Nationale de Admitere;
   g) propune Comisiei Nationale de Admitere eventuale modificari in metodologia-
cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual;
   h) decid, in cazuri deosebite, luarea masurilor legale pentru solutionarea 
situatiilor in litigiu, in perioada desfasurarii examenului de admitere, informand 
Comisia Nationala de Admitere despre rezultatele acestor solutionari;
   i) sesizeaza imediat Comisiei Nationale de Admitere orice situatie deosebita, a 
carei rezolvare nu este prevazuta in prezenta metodologie-cadru.
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Art. 23. - Comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial este comuna 
atat pentru admiterea in invatamantul liceal de stat, cat si pentru admiterea in 
invatamantul profesional, inclusiv dual.

Art. 24. - (1) Comisia de admitere din unitatile de invatamant care organizeaza 
invatamant dual are urmatoarea componenta:
   a) presedinte - directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant sau seful 
catedrei/ariei curriculare tehnologii;
   b) vicepresedinte - un reprezentant al operatorilor economici parteneri;
   c) secretar - secretarul unitatii de invatamant;
   d) membri: 
     (i) cadre didactice de specialitate care, in colaborare cu reprezentantii 
operatorilor economici parteneri, elaboreaza subiectele pentru probele de admitere;
     (ii) cadre didactice de specialitate care evalueaza lucrarile candidatilor in 
cadrul probelor de admitere pentru invatamantul dual;
     (iii) cadre didactice care asigura inscrierea candidatilor si ofera informatii 
si consiliere elevilor si parintilor acestora care se prezinta pentru inscriere;
     (iv) cadre didactice si reprezentanti din partea operatorilor economici 
parteneri, asistenti pe perioada desfasurarii probelor de admitere;
     (v) reprezentanti din partea operatorilor economici parteneri care, in 
colaborare cu cadrele didactice de specialitate, elaboreaza subiectele pentru 
probele de admitere si asista la evaluarea lucrarilor candidatilor;
     (vi) dupa caz, reprezentanti din partea operatorilor economici parteneri sau 
alti specialisti pentru elaborarea, administrarea si evaluarea unor probe de 
admitere specifice convenite prin procedura de admitere pentru invatamantul dual.
   (2) Comisia de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant 
dual are urmatoarele atributii specifice privind admiterea in invatamantul dual:
   a) elaboreaza Procedura de admitere mentionata la art. 9, pe care o supune 
aprobarii consiliului de administratie al unitatii de invatamant si avizarii 
inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
   b) organizeaza si raspunde de aplicarea Procedurii de admitere;
   c) verifica documentele prezentate de candidati si calculul corect al mediei de 
admitere;
   d) sesizeaza inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti orice 
eroare constatata in completarea documentelor scolare pentru inscriere si 
corecteaza, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere 
calculate gresit se face de catre presedintele comisiei de admitere din unitatea de 
invatamant care organizeaza invatamant profesional, inclusiv dual, care semneaza si 
aplica stampila unitatii;
   e) asigura prezenta permanenta, pe perioada inscrierii in invatamantul dual, a 
unor membri ai comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza 
invatamant profesional, care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se 
prezinta pentru inscriere;
   f) transmite comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pentru 
invatamantul profesional raportul privind desfasurarea admiterii la unitatea de 
invatamant care organizeaza invatamant profesional; raportul va cuprinde o sectiune 
distincta privind admiterea in invatamantul dual.
   (3) Componenta comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza 
invatamant dual este avizata de consiliul de administratie din unitatea de 
invatamant si aprobata de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Capitolul VI
Dispozitii finale

   Art. 25. - Absolventii invatamantului gimnazial particular autorizat sau 
acreditat pot participa la admiterea in invatamantul dual de stat, conform 
prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este 
conditionata de achitarea unei taxe.

Art. 26. - (1) Brosura de admitere va cuprinde, intr-un capitol separat, 
informatiile corespunzatoare despre unitatile de invatamant de stat, respectiv 
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unitatile de invatamant particulare, autorizate sau acreditate, care organizeaza 
admitere in clasa a IX-a la invatamantul profesional, cu evidentierea distincta a 
claselor organizate in invatamantul dual.
   (2) Calificarile pentru care unitatea de invatamant profesional organizeaza 
admitere in invatamantul profesional vor fi inscrise in brosura admiterii codificat, 
in sectiune separata, cu evidentierea distincta a claselor organizate in 
invatamantul dual.
   (3) Admiterea in unitatile de invatamant particulare, autorizate sau acreditate, 
se face in conformitate cu metodologia stabilita de fiecare unitate de invatamant, 
cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru.

Art. 27. - Prezentarea de inscrisuri false la inscrierea in invatamantul dual se 
pedepseste conform legii si atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. 
In cazul in care descoperirea falsului se face dupa incheierea admiterii, candidatul 
respectiv pierde locul obtinut prin frauda.

Art. 28. - Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de inscriere pentru 
acelasi elev, in cadrul unei etape de admitere, decat este prevazut in prezenta 
metodologie, de transcrierea eronata a datelor personale ori a notelor sau de 
nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanctionate 
disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.

Art. 29. - Calendarul admiterii in invatamantul dual de stat se aproba, anual, 
prin ordin al ministrului educatiei nationale, pana la inceputul anului scolar 
anterior anului scolar pentru care se face admiterea.

ANEXA Nr. 2

CALENDARUL ADMITERII IN INVATAMANTUL DUAL DE STAT
pentru calificari profesionale de nivel 3, conform 

Cadrului national al calificarilor pentru anul
 scolar 2017-2018

Data-limita/Perioada Evenimentul

Pregatirea admiterii

7 aprilie 2017
Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de optiuni 
pentru invatamantul dual - anexa la fisa de inscriere in invatamantul profesional

10 aprilie 2017

Transmiterea de catre unitatile de invatamant care au oferta educationala pentru 
invatamantul dual de stat, spre aprobare, la inspectoratul scolar judetean/al 
municipiului Bucuresti a propunerii privind componenta comisiei de admitere din 
unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual de stat, avizata de 
consiliul de administratie al unitatii de invatamant

12 aprilie 2017

Transmiterea de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti 
catre unitatile de invatamant care scolarizeaza in invatamantul dual de stat a 
aprobarii comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza 
invatamant dual de stat

27 aprilie 2017

Elaborarea de catre unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamant dual 
de stat, impreuna cu operatorii economici/institutiile publice partenere, a 
Procedurii de admitere
Procedura de admitere aprobata de consiliul de administratie al unitatii de 
invatamant este transmisa spre avizare la inspectoratul scolar judetean/al 
municipiului Bucuresti.

2 mai 2017

Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti transmite unitatilor de 
invatamant care au oferta pentru invatamant dual de stat avizul pentru Procedura 
de admitere.
Afisarea la sediul unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant dual de 
stat a Procedurii de admitere, a numarului de locuri propuse pe domenii de formare 
profesionala si calificari pentru invatamantul dual de stat si perioadele de 
inscriere pentru anul scolar 2017-2018 si calendarul probelor de admitere. Se vor 
afisa informatii privind probele de admitere si se va mentiona in mod expres 
faptul ca se vor organiza probe de admitere doar in situatia in care numarul 
candidatilor inscrisi la unitatea de invatamant este mai mare decat numarul de 
locuri disponibile sau, dupa caz, independent de numarul de candidati inscrisi pe 
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numarul de locuri disponibile, la solicitarea operatorilor economici parteneri, cu 
precizarea datelor planificate pentru eventualele probe de admitere organizate in 
prima si a doua etapa de admitere, conform prezentului calendar. De asemenea, se 
va mentiona in mod expres daca se organizeaza probe de admitere eliminatorii.

2 mai 2017

Afisarea ofertei de scolarizare, concretizata in domenii si calificari 
profesionale, cu evidentierea operatorilor economici parteneri si a locurilor de 
practica disponibile la fiecare dintre acestia, in limita planului de scolarizare 
aprobat pentru invatamantul dual de stat, la sediul unitatilor de invatamant 
gimnazial si la sediul unitatilor de invatamant cu oferta educationala in 
invatamantul dual
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la 
nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, in 
Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania, prin verificarea si 
corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la 
care acestia sunt asociati
Tiparirea informatiilor despre admiterea in invatamantul profesional de stat si in 
invatamantul dual, in brosura admiterii in invatamantul liceal si profesional de 
stat pentru anul scolar 2017-2018, intr-o sectiune distincta

5 mai 2017

Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand 
informatiile legate de admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul 
profesional de stat, inclusiv dual, pentru anul scolar 2017-2018
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de 
completare a optiunilor din Fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat, 
inclusiv dual, de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora

Data-limita/Perioada Evenimentul

15 mai 2017
Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a brosurilor de admitere ale 
fiecarui judet/municipiului Bucuresti, in versiune electronica si tiparita

Informarea si consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor in 
invatamantul dual de stat

10-12 aprilie 2017

Informarea de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti 
(ISJ/ISMB) a unitatilor de invatamant gimnazial din judetele care au plan de 
scolarizare in invatamantul dual despre posibilitatea continuarii studiilor de 
catre absolventii claselor a VIII-a in invatamantul dual
Se vor prezenta urmatoarele:
- aspecte specifice privind organizarea si functionarea invatamantului dual;
- calendarul si modul de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul 
dual.
Se va face cunoscuta si posibilitatea continuarii studiilor dupa invatamantul 
profesional, inclusiv dual.

2-31 mai 2017

Unitatile de invatamant care isi propun sa scolarizeze in invatamantul dual in 
anul scolar 2017-2018 organizeaza, in colaborare cu operatorii economici parteneri 
de practica, actiuni de promovare privind:
- aspecte specifice referitoare la organizarea si functionarea invatamantului 
dual, beneficiile acestei forme de pregatire profesionala;
- oferta de scolarizare prin invatamantul dual, oportunitatile de pregatire prin 
invatamantul dual, perspectivele de angajare, conditiile de admitere.

11-31 mai 2017

Sedinte de instruire organizate de toate unitatile de invatamant gimnazial cu 
parintii si elevii de clasa a VIII-a pentru prezentarea procedurilor de admitere 
si a planului de scolarizare la invatamantul profesional de stat. In judetele care 
au plan de scolarizare in invatamantul dual, se prezinta si aspectele specifice 
privind invatamantul dual.

8-19 mai 2017

ISJ/ISMB organizeaza targul ofertelor educationale. Pentru prezentarea ofertei in 
cadrul acestui eveniment, unitatile de invatamant care scolarizeaza elevi in 
invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual vor implica si operatorii 
economici parteneri. Targul ofertelor educationale va avea si o sectiune dedicata 
ofertei la nivel regional.

Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
- numai pentru situatiile in care oferta de scolarizare aprobata cuprinde clase cu predare in limbile 
minoritatilor nationale sau clase cu predare in regim bilingv a unei limbi moderne -
- pentru candidatii interesati de inscrierea la unitatile de invatamant/clasele cu predare in limbile 
minoritatilor nationale, care nu au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva -
(calendar si organizare comune pentru inscrierea in invatamantul liceal si profesional de stat)

18-19 mai 2017

Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a anexelor fiselor de 
inscriere pentru candidatii care doresc sa participe la probe de verificare a 
cunostintelor de limba moderna sau materna
NOTA:
Se va utiliza acelasi model de anexa la fisa de inscriere ca cel aprobat ca anexa 
la fisa de inscriere pentru admiterea in invatamantul liceal („Anexa la fisa de 
inscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de 
verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna“).

Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba 
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22-23 mai 2017

moderna sau materna NOTA:
Inscrierea se va realiza la unitatile scolare stabilite de catre comisia de 
admitere judeteana/a municipiului Bucuresti drept centre pentru probele de 
verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

24-27 mai 2017

Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
NOTA:
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se organizeaza 
la centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.

29 mai 2017

Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna 
sau materna Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de 
limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru
NOTA:
Afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor se realizeaza la unitatea 
scolara la care candidatii respectivi au sustinut proba de verificare a 
cunostintelor de limba moderna sau materna.

31 mai 2017

Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a 
cunostintelor de limba moderna sau materna
Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a 
listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba 
moderna sau materna
NOTA:
Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, se realizeaza la unitatea scolara 
la care candidatii respectivi au sustinut proba de verificare a cunostintelor de 
limba moderna sau materna.

Data-limita/Perioada Evenimentul

2 iunie 2017
Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au 
sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

7 iunie 2017
Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a 
cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere, la 
unitatile de invatamant gimnazial absolvite

8 iunie 2017

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in 
format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care 
au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si 
a rezultatelor acestora la probe.

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special 
(calendar si organizare comune pentru inscrierea in invatamantul liceal si profesional de stat)

12 mai 2017

Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
NOTA:
Locurile speciale pentru candidatii romi se stabilesc de comisiile de admitere 
judetene/a municipiului Bucuresti, ca locuri alocate peste numarul de locuri 
acordat prin planul de scolarizare, in limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa. 
Nu se aloca locuri speciale pentru candidatii romi la clasele de invatamant dual 
la care se organizeaza probe de admitere.

16 iunie 2017

Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile 
speciale pentru romi
NOTA:
Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidatii romi se depun la 
inspectoratul scolar - comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.

6-7 iulie 2017

Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
NOTA:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizeaza de comisia de admitere 
judeteana/a municipiului Bucuresti, in ordinea descrescatoare a mediilor de 
admitere si in baza optiunilor exprimate de candidati. Repartizarea se face in 
sedinta publica.

6-8 iulie 2017

Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special
NOTA:
Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul profesional special 
sunt similare cu reglementarile pentru invatamantul liceal special, incluse in 
Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de 
stat.

Inscrierea si admiterea elevilor la invatamantul dual de stat

Etapa I de admitere in invatamantul dual de stat

Secretariatele unitatilor de invatamant gimnazial completeaza, la cererea elevilor 
si a parintilor/reprezentantilor legali pentru minori care solicita inscrierea in 
invatamantul dual, fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu 
informatiile privind numele si codul unitatii de invatamant gimnazial, media 
claselor V-VIII si datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a.
Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a fisei de inscriere in 
invatamantul profesional de stat, pentru candidatii care solicita inscrierea in 
invatamantul dual, fara anexa „Fisa de optiuni pentru invatamantul dual“.
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12-16 iunie 2017 si 
26-30 iunie 2017

La solicitarea candidatilor care au sustinut si promovat probele de verificare a 
cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de invatamant gimnazial 
elibereaza, impreuna cu fisa de inscriere, si anexa fisei de inscriere completata 
cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau 
materna.
NOTA:
Se va elibera o singura fisa de inscriere. Nu se elibereaza fise de inscriere 
elevilor din clasa a VIII-a cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de 
corigenta sau repetentie. Fisa de optiuni pentru invatamantul dual se elibereaza 
de catre unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual.

12-16 iunie 2017 si 
26-30 iunie 2017

Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant care organizeaza invatamant 
dual, pe baza fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat, la care se 
anexeaza fisa de optiuni pentru invatamantul dual care se elibereaza si se 
completeaza la unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual.
NOTA:
Nu pot fi inscrisi candidatii cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de 
corigenta sau repetentie.

Data-limita/Perioada Evenimentul

30 iunie 2017

Afisarea la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamant dual 
a listei candidatilor inscrisi in invatamantul dual
In situatia in care numarul candidatilor inscrisi la unitatea de invatamant este 
mai mare decat numarul de locuri disponibile, precum si in cazul in care s-a decis 
sustinerea de probe de admitere indiferent de numarul de candidati inscrisi pe 
numarul de locuri disponibile, se afiseaza si precizari detaliate privind 
organizarea probelor de admitere (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare 
pentru inscrierea candidatilor, alte detalii organizatorice).
Transmiterea catre comisia judeteana de admitere a situatiei cu numarul de 
candidati inscrisi pentru admiterea in invatamantul dual, pe fiecare calificare

3 iulie 2017

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti 
catre unitatile de invatamant care au organizat inscrierea in invatamantul 
profesional de stat si in invatamantul dual a bazei de date judetene cuprinzand 
media de absolvire a claselor V-VIII, precum si notele si media generala obtinute 
la probele de la evaluarea nationala de la sfarsitul clasei a VIII-a

3-6 iulie 2017

Desfasurarea probelor de admitere
NOTA:
Probele de admitere se organizeaza numai la unitatile de invatamant si la 
calificarile pentru care numarul celor inscrisi este mai mare decat numarul 
locurilor disponibile sau in cazul in care s-a decis sustinerea de probe de 
admitere indiferent de numarul de candidati inscrisi pe numarul de locuri 
disponibile.
Rezultatele la eventualele probe eliminatorii organizate in cadrul admiterii in 
invatamantul dual vor fi comunicate candidatilor in aceeasi zi, dupa sustinerea 
probelor.
Rezultatele probelor eliminatorii sustinute in cadrul admiterii in invatamantul 
dual se afiseaza la sfarsitul fiecarei zile, impreuna cu precizarea privind 
posibilitatea inscrierii candidatilor respinsi, in aceeasi etapa de admitere, la o 
alta unitate de invatamant care are oferta pentru invatamant profesional, pana la 
termenul stabilit prin calendarul admiterii in invatamantul profesional.
Secretariatele unitatilor de invatamant care organizeaza admiterea in invatamantul 
dual elibereaza, la cererea candidatilor respinsi la probele eliminatorii, fisele 
de inscriere la invatamantul dual in vederea inscrierii la alte unitati de 
invatamant care organizeaza invatamant profesional.
Rezultatele obtinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

7 iulie 2017

Afisarea rezultatelor la probele de admitere in invatamantul dual, la sediul 
unitatilor de invatamant care au organizat aceste probe
Depunerea contestatiilor la probele de admitere. Rezultatele obtinute la probele 
eliminatorii si la probele orale nu pot fi contestate.

10 iulie 2017 Afisarea rezultatelor la probele de admitere in urma rezolvarii contestatiilor

12 iulie 2017

Calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor 
finale de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in 
invatamantul dual
Transmiterea la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei 
candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admiterea in invatamantul 
dual de stat, de catre toate unitatile de invatamant, indiferent daca au 
desfasurat probe de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei 
machete stabilite de comisia judeteana de admitere si vor cuprinde informatii 
referitoare la: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, unitatea de 
invatamant si judetul de provenienta, media de absolvire a claselor V-VIII, media 
la evaluarea nationala, media probelor de admitere (dupa caz), media de admitere

Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru 
invatamantul profesional de stat a listei candidatilor declarati admisi in 
invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat
Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listelor cu candidatii 
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13 iulie 2017

admisi si a celor respinsi la invatamantul profesional de stat si la invatamantul 
dual de stat, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere
Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor 
declarati admisi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, precum si a 
listei candidatilor respinsi
Afisarea rezultatelor va fi insotita de precizari privind depunerea dosarelor de 
inscriere de catre candidatii admisi, respectiv ridicarea fiselor de inscriere de 
catre candidatii respinsi.

13-17 iulie 2017

Ridicarea fiselor de inscriere in invatamantul profesional, inclusiv dual, de 
catre candidatii declarati respinsi. Candidatii respinsi la etapa I de admitere in 
invatamantul profesional si in invatamantul dual se pot inscrie in etapa a II-a de 
admitere in invatamantul profesional, in invatamantul dual, sau in etapa a II-a de 
admitere in liceu.

13-17 iulie 2017
Depunerea dosarelor de inscriere la unitatile scolare la care candidatii au fost 
declarati admisi

Data-limita/Perioada Evenimentul

19-21 iulie 2017

Rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana/a 
municipiului Bucuresti
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeteana/a municipiului 
Bucuresti nu va repartiza candidati la calificari pentru care s-au organizat probe 
de admitere, decat cu acordul unitatilor de invatamant respective.

24 iulie 2017

Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor 
inmatriculati si a situatiei cu locurile ramase libere in invatamantul 
profesional, inclusiv dual, dupa depunerea dosarelor de inscriere in etapa I de 
admitere
Transmiterea de catre comisia de admitere in invatamantul profesional de stat din 
unitatea de invatamant, in format electronic si in scris, catre comisia de 
admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii 
inmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la invatamantul profesional de 
stat si, in mod distinct, in invatamantul dual de stat.

24 iulie 2017

Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti la 
toate unitatile de invatamant gimnazial a situatiei locurilor libere pentru etapa 
a II-a de admitere la invatamantul profesional de stat, cu evidentierea distincta 
a celor din invatamantul dual de stat.

24 iulie 2017

Afisarea in toate unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile libere 
pentru etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional de stat din 
judet/municipiul Bucuresti, cu evidentierea distincta a celor din invatamantul 
dual de stat.
Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti afiseaza si publica pe 
pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere in 
invatamantul profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti, cu evidentierea 
distincta a celor din invatamantul dual de stat.

Etapa a II-a de admitere in invatamantul dual de stat

29-30 august 2017

Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a fiselor de inscriere 
pentru invatamant profesional de stat (fara anexa „Fisa de optiuni pentru 
invatamantul dual“, care se elibereaza de catre unitatea de invatamant care 
organizeaza invatamant dual), pentru candidatii care nu au participat la etapa I 
de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizati/admisi la liceu sau 
la invatamantul profesional sau la invatamantul dual si care solicita sa participe 
la admiterea in invatamantul dual in etapa a II-a.
La solicitarea candidatilor care au sustinut si promovat probele de verificare a 
cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de invatamant gimnazial 
elibereaza, impreuna cu fisa de inscriere, si anexa fisei de inscriere completata 
cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau 
materna.
NOTA:
Se va elibera o singura fisa de inscriere.

29-30 august 2017 
pana la ora 15,00

Inscrierea elevilor la unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamantul 
dual si la care au ramas locuri libere in urma etapei I de admitere, pe baza 
fiselor de inscriere in invatamantul profesional de stat, la care se anexeaza fisa 
de optiuni pentru invatamantul dual care se elibereaza si se completeaza la 
unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual

30 august 2017 pana 
la ora 17,00

Afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul 
dual, a listei candidatilor inscrisi in invatamantul dual
In situatia in care numarul candidatilor inscrisi la unitatea de invatamant este 
mai mare decat numarul de locuri disponibile, precum si in cazul in care s-a decis 
sustinerea de probe de admitere indiferent de numarul de candidati inscrisi pe 
numarul de locuri disponibile, se afiseaza si precizari detaliate privind 
organizarea probelor de admitere (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare 
pentru inscrierea candidatilor, alte detalii organizatorice)
Transmiterea catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere a 
situatiei cu numarul de candidati inscrisi la invatamantul dual, pe fiecare 
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calificare

31 august- 1 
septembrie si 4 
septembrie 2017

Derularea probelor de admitere, conform graficului afisat
NOTA:
Probele de admitere se organizeaza numai la unitatile de invatamant si la 
calificarile pentru care numarul celor inscrisi este mai mare decat numarul 
locurilor disponibile sau in cazul in care s-a decis sustinerea de probe de 
admitere indiferent de numarul de candidati inscrisi pe numarul de locuri 
disponibile.
Rezultatele la eventualele probe eliminatorii organizate in cadrul admiterii in 
invatamantul dual vor fi comunicate candidatilor in aceeasi zi, dupa sustinerea 
probelor.
Rezultatele probelor eliminatorii sustinute in cadrul admiterii in invatamantul 
dual se afiseaza la sfarsitul fiecarei zile impreuna cu precizarea privind 
posibilitatea inscrierii candidatilor respinsi, in aceeasi etapa de admitere, la o 
alta unitate de invatamant care are oferta pentru invatamant profesional, pana la 
termenul stabilit prin calendarul admiterii in invatamantul profesional.

Data-limita/Perioada Evenimentul

Secretariatele unitatilor de invatamant care organizeaza admiterea in invatamantul 
dual elibereaza, la cererea candidatilor respinsi la probele eliminatorii, fisele 
de inscriere la invatamantul dual de stat in vederea inscrierii la alte unitati de 
invatamant care organizeaza invatamant profesional sau invatamant dual.
Rezultatele obtinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

5 septembrie 2017

Afisarea rezultatelor la probele de admitere in invatamantul dual la sediul 
unitatilor de invatamant care au organizat aceste probe
Depunerea contestatiilor la probele de admitere. Rezultatele obtinute la probele 
eliminatorii si la probele orale nu pot fi contestate.

6 septembrie 2017

Afisarea rezultatelor la probele de admitere in urma rezolvarii contestatiilor, la 
scolile care au organizat admiterea
Calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor 
finale de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in 
invatamantul dual
Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional care organizeaza 
invatamant dual a listelor cu candidatii admisi si a celor respinsi, in ordinea 
descrescatoare a mediei de admitere in invatamantul dual
Transmiterea la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei 
candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admiterea in invatamantul 
profesional de stat si, in mod distinct, in invatamantul dual, de catre toate 
unitatile de invatamant de stat, indiferent daca au desfasurat probe de admitere. 
Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia 
judeteana de admitere si vor cuprinde informatii referitoare la: numele, initiala 
tatalui si prenumele candidatului, unitatea de invatamant si judetul de 
provenienta, media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea nationala, 
media probelor de admitere (dupa caz), media de admitere.
Afisarea pe pagina de internet a inspectoratului scolar si transmiterea de catre 
comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, la toate unitatile de 
invatamant gimnazial, a situatiei locurilor libere in invatamantul profesional de 
stat, cu evidentierea distincta a celor din invatamantul dual, pentru care se va 
face repartizarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.
Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a situatiei cu locurile libere 
in invatamantul profesional si in invatamantul dual
Afisarea rezultatelor va fi insotita de precizari privind depunerea dosarelor de 
inscriere de catre candidatii admisi, respectiv ridicarea fiselor de inscriere de 
catre candidatii respinsi si repartizarea acestora de catre comisia de admitere 
judeteana/a municipiului Bucuresti.

7-8 septembrie 2017

Repartizarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a 
absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in 
etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau 
care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare
NOTA:
La unitatile de invatamant la care s-au derulat probe de admitere, repartizarea 
absolventilor care nu au sustinut aceste probe se poate realiza numai la 
solicitarea scrisa a unitatilor de invatamant respective si operatorilor economici 
parteneri, adresata comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.
Depunerea de catre absolventi a dosarelor de inscriere la unitatile scolare la 
care au fost repartizati

11 septembrie 2017

Actualizarea si afisarea la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru 
invatamantul profesional de stat a listelor candidatilor inscrisi la invatamantul 
profesional de stat si in invatamantul dual. Transmiterea catre Centrul National 
de Admitere a rezultatelor repartizarii
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1) 
Unitatea = Unitatea de învățământ la care se înscrie candidatul.  

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

partenerului de practică în condițiile prevăzute la art. 8 din anexa la OMENCS nr. 5068/31.08.2016. 
3) 

Datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă  doar la situațiile în care este necesară susținerea probei suplimentare de admitere ca urmare a unui număr de 
candidați mai mare decât numărul de locuri, în conformitate cu art. 9 din anexa la OMENCS nr. 5068/31.08.2016 
4)

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

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către MEN în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidenţă a prel ucrării de date cu caracter personal 
nr. 5331, în conformitate cu Legea nr.677 din 2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale  ale MEN privind operaţiunile de educaţie si cultură. Datele nu pot fi dezvăluite 
catre terţi. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale. 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE                              Nr. înreg.______  /______- 2017  
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR    2017-2018  

pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L   L       A   A   A  A 
    

 Numele :                                                           Iniţială tată:  Prenumele: 
 

                                                                                                                                                                     
Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:                 

Media claselor V – VIII:             , 

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

            

Unitatea:
1)  ____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:                               

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

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

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

        Candidat                                                       Părinte 

Proba de preselecţie:
2)

                                                                     Rezultat:       Admis           Respins 

Proba suplimentară de admitere:
 3)

                                                   Nota:                 , 

                               Lb:              Nota:            ,                                              Lb:               Nota:            , 

Media de admitere:             ,                        Rezultat admitere:       Admis          Respins                  

Menţiune:
 4)

  

  Candidat                                                       Părinte 

 

Unitatea:
 1)

 ____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:                               

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

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

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

 

Candidat                                                       Părinte 

Proba suplimentară de admitere:
 3)

                                                           Nota:             , 

                               Lb:              Nota:            ,                                              Lb:               Nota:            , 

Media de admitere:            ,                          Rezultat admitere:       Admis          Respins                  

  Menţiune:
 4) 

Candidat                                                       Părinte
 

                    

             

 

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

    

L. S. 

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

D i r e c t o r 

     

                        

                        

L. S. 

D i r e c t o r 

            

L. S. 

D i r e c t o r 

                        

                        

L. S. 

D i r e c t o r 

    

L. S. 

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

D i r e c t o r 
            

    L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

  

  

  

    

          

 

 

         

 

 

 

  

    

        



Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

M INISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE                                                                       Nr. înreg.______  /______- 2017  
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR    2017-2018  

Anexa la Fişa pentru înscrierea în învăţământul profesional 1) 

 

 -  FIŞA DE OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL 1)   - 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L   L       A   A   A  A 
    

 Numele:                                                           Iniţială tată:  Prenumele: 
 
                                                                                                                                                                     
:                 

Unitatea: 2)____________________________________________   

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

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

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

             Candidat                                                       Părinte 

 

Probe eliminatorii 3):      Rezultat:        Promovat             Nepromovat 

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

                              Lb:             Nota:            ,                                           Lb:             Nota:            , 

 

Media de admitere:              ,                    Rezultat admitere:       Admis           Respins                  

Menţiune 5):  
                     

Candidat                                                       Părinte 

 

Unitatea: 2)____________________________________________   

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

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

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

             Candidat                                                       Părinte 

 

Probe eliminatorii 3):      Rezultat:        Promovat             Nepromovat 

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

                              Lb:             Nota:            ,                                           Lb:             Nota:            , 

 

Media de admitere:              ,                    Rezultat admitere:       Admis           Respins                  

Menţiune 5):  

Candidat                                                       Părinte              

                                                      
1
) Datele din această anexă se completează la unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul în învăţământul dual. 

2
) Unitatea = Unitatea de  î nv ă țămâ nt  la care se înscrie candidatul în învăţământul dual. 

3
) Datele referitoare la probe eliminatorii se vor completa doar în situațiile în care se organizează probe de admitere care includ şi probe eliminatorii. 

4
) Datele referitoare la probe de admitere se vor completa doar în situațiile în care, prin procedura de admitere, s-a decis organizarea acestor probe. 

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

                    

             

 

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

        

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

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

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

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

    

          
 

 
         

 
 

 
  

      

  

  

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

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

            

      

                        

                        

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

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

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

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

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

    

      

  

  

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

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

            

      

                        

                        



PLAN ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT  

anul şcolar 2017_2018 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ Domeniul de pregătire Calificarea profesională 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

Nr. locuri 

pentru 

elevii romi 

Cod 

calificare 

1 
LICEUL TEHNOLOGIC ”1 MAI", MUNICIPIUL 

PLOIEŞTI 

ELECTRIC ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE 1 28 1 567 

MECANICĂ SUDOR 1 28 1 511 

2 
LICEUL TEHNOLOGIC ”LUDOVIC MRAZEK ",  

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 
MECANICĂ 

LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE ŞI UTILAJ 

TEHNOLOGIC 
0,5 14  501 

OPERATOR LA EXTRACŢIA, TRATAREA, 

TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA GAZELOR 
0,5 14 1 531 

3 
COLEGIUL ”SPIRU HARET", MUNICIPIUL 

PLOIEŞTI 
MECANICĂ OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ 1 28  

530 

4 
COLEGIUL TEHNIC ”ELIE RADU'',  

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 
ELECTRIC 

ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE 1 28 1 567 

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR 1 28 1 563 

5 
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI,  

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

MECANICĂ MECANIC AUTO 3 84 3 527 

MECANICĂ TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 1 28 1 506 

6 
COLEGIUL TEHNIC ”LAZĂR EDELEANU",  

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

CHIMIE INDUSTRIALĂ 
OPERATOR FABRICAREA ŞI PRELUCRAREA 

POLIMERILOR 
1 28  557 

MECANICĂ MECANIC UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN INDUSTRIE 1 28 1 523 

CHIMIE INDUSTRIALĂ 
OPERATOR INDUSTRIA DE PRELUCRARE A 

ŢIŢEIULUI ŞI PETROCHIMIE 
1 28  556 

7 
LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY",  

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 1 28 1 620 

ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC FRIZER - COAFOR - MANICHIURIST - PEDICHIURIST 1 28 1 630 

8 
COLEGIUL TEHNIC ”TOMA N.SOCOLESCU",  

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN TÂMPLAR UNIVERSAL 1 28  613 

CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI 

PUBLICE 

INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO - SANITARE  

ŞI DE GAZE 
1 28 1 580 

ZIDAR - PIETRAR-TENCUITOR 1 28  575 

9 
COLEGIUL TEHNIC ”CONSTANTIN ISTRATI'', 

MUNICIPIUL  CÂMPINA 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
BRUTAR - PATISER -PREPARATOR PRODUSE 

FĂINOASE 
1 28 1 603 

ELECTRIC ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE 1 28  567 

10 
LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC,  

MUNICIPIUL  CÂMPINA 

MECANICĂ 
MECANIC AUTO 1,5 42  527 

TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 1 28 1 506 

INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 0,5 14  620 

11 
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC,  

MUNICIPIUL  CÂMPINA 
ELECTRIC ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE 1 28  

567 

12 
COLEGIUL TEHNIC FORESTIER,  

MUNICIPIUL  CÂMPINA 
FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN TÂMPLAR UNIVERSAL 1 28 1 

613 

13 
LICEUL TEHNOLOGIC  

SAT GHEABA COMUNA MĂNECIU 

MECANICĂ MECANIC UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN INDUSTRIE 0,5 14  523 

FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN TÂMPLAR UNIVERSAL 0,5 14  613 

14 
LICEUL TEHNOLOGIC ”TEODOR DIAMANT'',   

ORAŞUL BOLDEŞTI -SCĂENI 

CHIMIE INDUSTRIALĂ 
OPERATOR INDUSTRIA DE MEDICAMENTE ŞI 

PRODUSE COSMETICE 
1 28 1 554 

MECANICA MECANIC AUTO 1 28  527 

15 
COLEGIUL ”MIHAIL CANTACUZINO",  

ORAŞUL SINAIA 
TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 

BUCĂTAR 0,5 14  601 
OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE 

ALIMENTAŢIE 
0,5 14 1 599 

16 
LICEUL TEHNOLOGIC,  

COMUNA  FILIPEŞTII DE PĂDURE 
MECANICĂ LĂCĂTUȘ MECANIC PRESTĂRI SERVICII 1 28 1 

538 

17 LICEUL TEHNOLOGIC ”CAROL I'',  MECANICĂ MECANIC AUTO 1 28 1 527 



Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ Domeniul de pregătire Calificarea profesională 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

Nr. locuri 

pentru 

elevii romi 

Cod 

calificare 

COMUNA  VALEA DOFTANEI 

18 
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN 

”ROMEO CONSTANTINESCU'',  

ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 

TURISM ŞI ALIMENTAȚIE 
OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE 

ALIMENTAŢIE 
1 28 1 599 

FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN TÂMPLAR UNIVERSAL 0,5 14  613 

MECANICĂ MECANIC UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN INDUSTRIE 0,5 14  523 

19 
COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL 

MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEŞTI 
TURISM ŞI ALIMENTAȚIE 

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE 

ALIMENTAȚIE 
0,5 14  599 

COFETAR - PATISER 0,5 14 1 600 

20 
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI 

DE SERVICII ”VICTOR SLĂVESCU", 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

TURISM ŞI ALIMENTAȚIE LUCRĂTOR HOTELIER 1 28 1 
598 

21 
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL,  

COMUNA  BĂRCĂNEŞTI 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ PREPARATOR PRODUSE DIN LAPTE 1 28 1 606 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
BRUTAR - PATISER - PREPARATOR PRODUSE 

FĂINOASE 
0,5 14  603 

MECANICĂ MECANIC AGRICOL 0,5 14 1 536 

22 
COLEGIUL AGRICOL  

”GHEORGHE IONESCU SISEŞTI'',  

COMUNA  VALEA CĂLUGĂREASCĂ 

MECANICĂ MECANIC AUTO 0,5 14  527 

MECANICĂ TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 0,5 14  506 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
BRUTAR - PATISER -PREPARATOR PRODUSE 

FĂINOASE 
1 28 1 603 

23 
LICEUL TEHNOLOGIC,  

COMUNA  CERAŞU 
MECANICĂ 

CONFECȚIONER TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU ȘI 

MASE PLASTICE 
1 28  

505 

24 LICEUL TEHNOLOGIC,  SÎNGERU SILVICULTURĂ PĂDURAR 1 28 1 595 

25 
LICEUL TEHNOLOGIC,  

COMUNA BĂLŢEŞTI 

MECANICĂ 
LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE ŞI UTILAJ 

TEHNOLOGIC 
1 28 1 501 

INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 1 28 1 620 

26 
LICEUL TEHNOLOGIC,  

COMUNA  STARCHIOJD 

MECANICĂ 
CONFECȚIONER TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU ŞI 

MASE PLASTICE 
0,5 14  505 

AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 0,5 14  589 

27 
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII 

”SFÂNTUL APOSTOL  ANDREI",  

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE BUCĂTAR 1 28 1 601 

ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC FRIZER - COAFOR - MANICHIURIST - PEDICHIURIST 1 28 1 630 

 

PLAN ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 

anul şcolar 2017_2018 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ Domeniul de pregătire Calificarea profesională Partener economic 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

Nr. locuri 

pentru 

elevii romi 

Cod 

calificare 

2 
LICEUL TEHNOLOGIC ”TASE DUMITRESCU'',  

ORAŞUL MIZIL 
MECANICĂ 

MECANIC AGRICOL 
SC PAJO AGRICULTURE SRL - 

MIZIL 
1 20 1 536 

SUDOR FUNDAŢIA ERGA-OMNES 0,5 14 
 

511 

OPERATOR LA MAȘINI CU 

COMANDĂ NUMERICĂ 
FUNDAŢIA ERGA-OMNES 0,5 14 

 
530 

 

 



 

PLAN ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

anul şcolar 2017_2018 

 

 

 

PLAN ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL PARTICULAR 

anul şcolar 2017_2018 

 

 

 

 

 

Nr

crt 
Unitatea de învăţământ Domeniul de pregătire Calificarea profesională 

L
o

cu
ri

 p
la

n
 

a
p

ro
b

a
te

 

C
o

d
 

sp
ec

ia
li

za
re

 

1 ȘCOALA PROFESIONALĂ PLOPENI INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 24 620 
ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC FRIZER - COAFOR - MANICHIURIST - PEDICHIURIST 12 630 

2 ȘCOALA PROFESIONALĂ BREAZA INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 12 620 

Nr 

crt 
Unitatea de învăţământ Domeniul de pregătire Calificarea profesională 

L
o

cu
ri

 p
la

n
 

a
p

ro
b

a
te

 

C
o

d
 

sp
ec

ia
li

za
re

 

1 LICEUL TEHNOLOGIC 

UCECOM „SPIRU HARET” 

PLOIEŞTI 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE BUCĂTAR 28 601 

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE 

ALIMENTAȚIE 

28 599 

ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC FRIZER – COAFOR – MANICHIURIST - PEDICHIURIST 28 630 

COMERȚ COMERCIANT VÂNZĂTOR 28 597 

RECEPȚIONER DISTRIBUITOR 28 596 

2 LICEUL TEHNOLOGIC 

UCECOM „SPIRU HARET” 

BREAZA 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE BUCĂTAR 28 601 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE 

ALIMENTAȚIE 

28 599 

ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC FRIZER – COAFOR – MANICHIURIST - PEDICHIURIST 28 630 
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