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Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2018-2019, a școlarizat elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial 
și are elevi care nu s-au înscris în prima etapă de admitere la învățământul liceal sau învățământul profesional va comunica 
elevilor și părinților locurile libere și calendarul pentru etapa a II-a de admitere. 

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

22-24 iulie 

2019 

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 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. 

22-24 iulie 

2019 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere pe baza fișelor 

de înscriere în învățământul profesional de stat. 

Unitățile de învățământ la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere vor afișa informații privind organizarea probei 

suplimentare de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice), cu 

precizarea că proba suplimentară de admitere sa va susține doar în cazul în care numărul de candidați care se vor înscrie pentru o 

anumită calificare va fi mai mare decât numărul locurilor oferite pentru calificarea respectivă. 

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). 

24 iulie 2019 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, 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. 

Transmiterea către Comisia Județeană de Admitere Prahova a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe 

fiecare calificare profesională. 

25, 26, 29 iulie 

2019 

Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia. Comunicarea rezultatelor 

preselecției de către unitatea de învățământ care a organizat preselecție. 

Notă În situația în care candidații care au fost înscriși la o calificare pentru care s-a organizat probă de preselecție și au fost declarați respinși în urma 

susținerii probei, dar au completat mai multe opțiuni, pentru mai multe calificări din oferta unității de învățământ, calificări pentru care nu s-a 

organizat probă de preselecție, vor fi înscriși, în ordinea opțiunilor din fișă, pentru participarea la proba suplimentară de admitere dacă numărul 

candidaților la calificarea respectivă este mai mare decât numărul de locuri disponibile. 

Desfășurarea probei suplimentare de admitere. Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitatea 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. 

Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, 

în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional. 

Afișarea precizărilor 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 Prahova. 

29 iulie 2019 Transmiterea de către Comisia de Admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în 

scris, la Comisia de Admitere Județeană Prahova, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul 

profesional de stat de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/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 situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat. 

Afișarea pe pagina de internet a ISJ Prahova  și transmiterea de către Comisia de Admitere Județeană Prahova, 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 Prahova. 



30 iulie 2019 Primirea de către Comisia de Admitere Județeană a cererilor de înscriere la învățământul profesional din partea absolvenților clasei a 

VIII-a care nu au participat sau nu au fost declarați admiși în etapele anterioare, pe locurile neocupate  

31 iulie-1 

august 2019 

Repartizarea de către Comisia de Admitere Județeană Prahova 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 calendar. 

Notă: La unitățile de învățământ la care s-a derulat proba de preselecție pot fi repartizați numai absolvenții care au susținut proba de preselecție. La 

unitățile de învățământ și la calificările la care s-a derulat proba de preselecție pot fi repartizați și absolvenți care nu au susținut această probă numai 

la solicitarea scrisă a operatorilor economici și a unităților de învățământ, adresată comisiei de admitere județene. 

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

 

Inspector școlar, 
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