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Precizări 

Absolvirea clasei a VIII-a ca orice sfârşit de drum, implică totodată şi un nou început şi 
ca urmare luarea unei decizii. A lua o decizie, presupune a alege între mai multe alternative, pe 
cea care corespunde cel mai bine intereselor şi preocupărilor persoanei; în cazul absolvenŃilor 
de clasa a VIII-a, a lua o decizie înseamnă a opta în cunoştinŃă de cauză pentru un liceu, 
instituŃie de învăŃământ şi pentru un anumit profil. În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean 
Galați editează broșura pentru admiterea în învățământul liceal și profesional de stat. 

Broșura cuprinde informații legate de admitere și reprezintă un ghid util 
atât pentru absolvenții clasei a VIII-a cât și pentru părinții acestora în vederea 
orientării școlare pentru clasa a IX-a. 

Informațiile tipărite în lucrare sunt legate de admiterea în învățământul 
liceal iar, într-o secțiune distinctă, privesc datele legate de admiterea în 
învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2015-2016. 
 Este editată de Inspectoratul Școlar al Județului Galați prin Biroul 
Informatizare și distribuită gratuit tuturor absolvenților clasei a VIII-a din anul 
școlar 2014-2015. 
 Pe lângă versiunea tipărită a broșurii, versiunea electronică a acesteia se 
poate descărca de pe site-ul http://isj.gl.edu.ro 
 
• CandidaŃii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeŃ. 

Înscrierea  candidaŃilor pentru admiterea în liceele din judeŃul de provenienŃă 
se face în perioada prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia 
le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenŃii din seriile anterioare).  
 

• CandidaŃii din județul Galați, care participă la admitere în alte judeŃe, se 
înscriu la centrul special de înscriere din judeŃul în care doresc să fie admişi, 
în perioada prevăzută de grafic.  
 

• CandidaŃii care provin din alte judeŃe şi doresc să participe la admitere în 
Galați se înscriu la centrul special de înscriere organizat la Inspectoratul 
Școlar Județean Galați, din strada Portului, nr. 55 Bis, telefon 0372362000, 
email info@isj.gl.edu.ro.   

 

Comisia judeteană de admitere din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean 

Galati, vă urează mult succes în alegerea celui mai adecvat traseu 

educational. 
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 
pentru anul şcolar 2015-2016 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 
11 – 29 mai 2015 � ŞedinŃe de instruire cu părinŃii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de 

admitere şi a planului de şcolarizare. 
17 iunie 2015 � Transmiterea de către fiecare unitate de învăŃământ gimnazial, către 

comisia de admitere judeŃeană, a bazei de date cuprinzând mediile 
generale de absolvire ale absolvenŃilor clasei a VlII-a, precum şi a listei 
elevilor corigenŃi, repetenŃi, cu situaŃia neîncheiată sau exmatriculaŃi. 

19 iunie 2015 � Transmiterea de către comisiile de admitere judeŃene către Comisia 
naŃională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de 
absolvire ale absolvenŃilor clasei a VIII-a. 

2 iulie  2015 � Transmiterea de către Comisia naŃională de admitere, către comisiile 
judeŃene, a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeŃene 

3 iulie 2015 � Afișarea în fiecare unitate de învăŃământ gimnazial, a listei candidaŃilor, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Completarea, de către 
secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu numele/codul unităŃii de 
învăŃământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenŃilor claselor a 
VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obŃinute la 
evaluarea naŃională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere. AnunŃarea 
ierarhiei la nivel judeŃean/al municipiului Bucureşti a absolvenŃilor claselor 
a VIII-a. 

6 iulie 2015 � Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaŃii care solicită să participe la 
admitere în alt judeŃ. 

Probele de aptitudini 
21 - 22 mai 2015 � Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenŃii care 

doresc să participe la probe de aptitudini 
25 - 26 mai 2015 � Înscrierea pentru probele de aptitudini. 
27 – 30 mai 2015  � Desfăşurarea probelor de aptitudini. 

� Afișarea rezultatelor la probele de aptitudine. 
2 iunie 2015 � Depunerea contestaŃiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia 

permite acest lucru. 
� Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaŃiilor la probele de aptitudini.  
� Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 

judeŃeană, a listei candidaŃilor declaraŃi admişi la probele de aptitudini  
19 iunie 2015 � Transmiterea de către comisiile de admitere judeŃene către unităŃile de 

învăŃământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a listei elevilor 
corigenŃi, repetenŃi, cu situaŃia neîncheiată sau exmatriculaŃi. 

� Actualizarea, de către comisiile din unităŃile de învăŃământ liceal 
vocaŃional, a listelor candidaŃilor declaraŃi admişi la probele de aptitudini, 
prin eliminarea candidaŃilor corigenŃi, repetenŃi, amânaŃi sau exmatriculaŃi. 

�  
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DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

2 iulie 2015 � Transmiterea de către comisiile de admitere judeŃene, către unităŃile de 
învăŃământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date 
judeŃene cuprinzând mediile de admitere. 

3 iulie 2015 � Validarea de către comisia de admitere judeŃeană a listei candidaŃilor 
admişi la liceele/clasele la care s-au susŃinut probe de aptitudini şi 
afişarea listei în unitatea de învăŃământ liceal respectivă. 

 
 
6 iulie 2015 

� Ridicarea, de la liceele vocaŃionale, a fişelor de înscriere, de către 
candidaŃii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susŃinut probe 
de aptitudin. 

� Transmiterea, în format electronic, către Centrul NaŃional de Admitere, a 
listei candidaŃilor declaraŃi admişi, în fiecare judeŃ, la clasele la care s-au 
susŃinut probe de aptitudini. 

Probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă 
21 - 22 mai 2015 � Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenŃii care 

doresc să participe la probe de verificare a cunoştinŃelor de limbă 
modernă sau maternă. 

25 - 26 mai 2015 � Înscrierea candidaŃilor pentru probele de verificare a cunoştinŃelor de 
limbă modernă sau maternă. 

27 - 30 mai 2015 � Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă. 
� Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă 

modernă sau maternă.  
27 mai 2015, ora 
9.00 

� Proba de verificare a cunoştinŃelor de  limba engleză. LocaŃii: Colegiul 
NaŃional „V. Alecsandri” şi  Colegiul NaŃional „Al.I.Cuza” din GalaŃi 

28 mai 2015,  
ora 9.00 

� Proba de verificare a cunoştinŃelor de  limba franceză. LocaŃii: Colegiul 
NaŃional „Al.I.Cuza” din GalaŃi 

2 iunie 2015 � Depunerea contestaŃiilor la probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă 
modernă, acolo unde metodologia permite acest lucru. 

� Afişarea rezultatelor finale, după contestaŃii, la probele de verificare a 
cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă  

� Transmiterea, către comisia de admitere judeŃeană, a listelor cu 
rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă 
sau maternă.  

3 - 4 iunie 2015 � Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităŃile la care candidaŃii au 
susŃinut probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă. 

9 iunie 2015 � Depunerea de către candidaŃii care au participat la probele 
de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă a anexelor 
fişelor de înscriere la unităŃile de învăŃământ gimnazial absolvite. 

10 iunie 2015 � Transmiterea, în format electronic, către Centrul NaŃional de Admitere, a 
listei candidaŃilor care au promovat probele de verificare a cunoştinŃelor 
de limbă modernă. 
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DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Admiterea candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaŃilor pentru 
învăŃământul special 

15 mai 2015 � Afişarea locurilor speciale pentru candidaŃii romi 
19 iunie 2015 � Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaŃilor pe locurile 

speciale pentru romi. 
8 iulie 2015, ora 
10.00 

� Repartizarea candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi. LocaŃia: 
Liceul Tehnologic  de Marina GalaŃi 

10  iulie 2015, 
ora 10.00 

� Înscrierea şi repartizarea candidaŃilor pentru învăŃământul 
Special la Liceul Tehnologic  „Simion MehedinŃi” GalaŃi 

Prima etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, pentru candidaŃii din seria 
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 
7 iulie 2015 � Completarea opŃiunilor în fişele de înscriere de către absolvenŃii clasei a 

VIII-a şi de către părinŃii acestora, asistaŃi de diriginŃii claselor a VIII-a.  
� Completarea fişelor de înscriere de către absolvenŃii clasei a VIII-a 

proveniŃi din alte judeŃe, la centrul din cadrul Inspectoratului Şcolar 
JudeŃean GalaŃi. 

3 - 7 iulie 2015 � Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de 
înscriere. 

4 - 8 iulie 2015 � Verificarea, de către părinŃi şi candidaŃi, a fişelor editate de calculator, 
corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor 
corectate din calculator 

9 iulie 2015 � Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de 
înscriere la centrul judeŃean de admitere precum şi a listei absolvenŃilor 
care nu participă la repartizarea computerizată. 

� Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opŃiuni 
originale, la centrul de admitere judeŃean. 

10 iulie 2015 � Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeŃene, la 
Centrul NaŃional de Admitere 

11-12 iulie 2015 � Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia NaŃională de 
Admitere şi comisiile de admitere judeŃene, transmiterea modificărilor la 
comisia naŃională. 

13 iulie 2015 � Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor. 
14 iulie 2015 � Repartizarea computerizată în învăŃământul liceal de stat a absolvenŃilor 

clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului şcolar 2015 - 2016 

15 iulie 2015 � Afişarea în unităŃile de învăŃământ gimnazial a listelor cu absolvenŃii 
repartizaŃi proveniŃi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate 
în unităŃile de învăŃământul liceal de stat din judeŃ. 

15 iulie 2015 � Afişarea de către fiecare unitate de învăŃământ  liceal a listei candidaŃilor 
repartizaŃi în acea unitate. 
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DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

16 iulie - 24 iulie 
2015 

� Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaŃii au fost 
repartizaŃi 

A doua etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, pentru candidaŃii din seria 
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 
15 iulie 2015 � Înscrierea candidaŃilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau 

probe de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă  
16-187 iulie 2015 � SusŃinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 

cunoştinŃelor de limbă modernă. 
18 iulie 2015 � Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a 

cunoştinŃelor de limbă modernă şi rezolvarea eventualelor contestaŃii. 
15 - 20 iulie 2015 � Completarea fişei de opŃiuni de către candidaŃii care nu au participat la 

prima repartizare, completarea unei noi fişe de opŃiuni de către cei rămaşi 
nerepartizaŃi după prima etapă a admiterii 

20 iulie 2015 � Completarea fişei de opŃiuni de către candidaŃii care au fost respinşi la 
liceele/clasele care organizează probe de aptitudini.  

� Completarea fişei de opŃiuni de către candidaŃii care au susŃinut probe de 
verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă. 

15 - 21 iulie 2015 � Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea 
eventualelor erori. 

22 iulie 2015 � Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere 
judeŃean şi la Centrul NaŃional de Admitere. 

23 iulie 2015 � Repartizarea computerizată a candidaŃilor din a doua etapă a admiterii. 
23 iulie 2015 � Afişarea în unităŃile de învăŃământ gimnazial/în centrul special de 

înscriere a listelor cu absolvenŃii proveniŃi din şcolile respective/din alte 
judeŃe, repartizaŃi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în 
unităŃile de învăŃământul liceal de stat. 

� Afişarea de către fiecare unitate de învăŃământul liceal de stat a listei 
candidaŃilor repartizaŃi în acea unitate în a doua etapă 

23 - 24 iulie 2015 � Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaŃii au fost 
repartizaŃi. 

24 iulie 2015 � Transmiterea, de către unităŃile de învăŃământul liceal de stat, a situaŃiei 
locurilor rămase libere în urma neînscrieri candidaŃilor admişi în cele două 
etape ale admiterii. 

27 – 30 iulie  
2015 

� Rezolvarea de către comisia judeŃeană de admitere a situaŃiilor speciale 
ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării 
candidaŃilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a 
candidaŃilor care nu au participat la primele două repartizări 
computerizate. 
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DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

A treia etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, pentru candidaŃii din seria 
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 
1 august 2015 � Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de 

verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă 
31 august 2015 � Înscrierea candidaŃilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau 

probe de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă 
1 - 2 septembrie 
2015 

� Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinŃelor de 
limbă modernă sau maternă 

3 - 4 septembrie 
2015 

� Repartizarea absolvenŃilor clasei a VlII-a care nu au participat la nicio 
repartizare sau nu au fost repartizaŃi în etapele anterioare, care nu s-au 
înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat 
situaŃia şcolară ulterior etapelor anterioare 

7 septembrie 
2015 

Transmiterea către Centrul NaŃional de Admitere a rezultatelor repartizării 

Admiterea în învăŃământul seral sau cu frecvenŃă redusă 
1 mai 2015 � AnunŃarea centrului special de înscriere pentru candidaŃii din seriile 

anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 
şcolar 2015 - 2016 – Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi. 

15 iulie 2015 � AnunŃarea calendarului admiterii la învăŃământ seral sau cu frecvenŃă 
redusă pentru candidaŃii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 

21 - 22 iulie 2015 � Inscrierea la învăŃământul seral sau cu frecvenŃă redusă a candidaŃilor din 
seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2015- 2016 

22 - 24 iulie 2015 � Repartizarea candidaŃilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 
18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016, pe 
locurile de la învăŃământul seral şi cu frecvenŃă redusă 
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EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN 
ÎNVĂłĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 
DispoziŃii generale 
 
Art. 1. (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2015-2016 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăŃământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012,  prevăzută în anexa nr. 
I la ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăŃământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-
2012.   
Art. 2. (1) AbsolvenŃii clasei a VIII-a participă la Evaluarea NaŃională, examen naŃional care 
reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competenŃelor dobândite pe parcursul 
învăŃământului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele la 
care se susŃine Evaluarea NaŃională şi programele care stau la baza elaborarii itemilor sunt 
stabilite de Ministerul EducaŃiei și Cercetării Științifice. 
(2) Media generala obŃinută la Evaluarea NaŃională constituie unul dintre criteriile pentru 
admiterea în învăŃământul liceal de stat. 
Art. 3. (1) Conform legii, învăŃământul obligatoriu este învăŃământ de zi. În mod excepŃional, 
pentru persoanele care depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzatoare clasei, 
învăŃământul se poate organiza şi în alte forme de învăŃământ, pe baza metodologiei elaborate 
de Ministerul EducaŃiei Naționale. 
(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăŃământul de zi, este cel 
puŃin egal cu numărul absolvenŃilor învăŃământului gimnazial din promoŃia anului 2015. 
(3) AbsolvenŃii clasei a VIII-a din promoŃia 2015, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoŃiile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015- 2016, se 
înscriu în învăŃământul liceal, la cursuri de zi. 
(4) AbsolvenŃii învăŃământului gimnazial din promoŃiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016, se pot înscrie în învăŃământul liceal doar la 
cursuri serale sau cu frecvenŃă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 
Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de 
admitere. 
(2) Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților 
învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată  între media generală la 
evaluarea națională  susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, Hși 
media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul 
mediei de admitere 
Calculul mediei de admitere se face astfel: 

4

3ENABS
MA

+
=  

  
unde: 
MA = media de admitere. 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
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EN = media generală obŃinută la Evaluarea NaŃională susŃinută de absolvenŃii clasei a VIII-a 
(4) Pentru absolvenŃii din promoŃiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media 
generală obŃinută la Evaluarea NaŃională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, 
pentru absolvenŃii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naŃionale, pentru absolvenŃii 
din promoŃiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susŃinute în clasa a VIII-a, pentru 
absolvenŃii din promoŃiile 2008 şi 2009. 
(5) Pentru absolvenŃii din promoŃiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se 
calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obŃinute la tezele cu 
subiect unic susŃinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susŃinute în 
clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculează ca 
medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori 
evaluatori. 
(6) Media generală la Evaluarea NaŃională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, 
fără rotunjire, din notele obŃinute la probele incluse în Evaluarea NaŃională. 
(7) Media generală la Evaluarea NaŃională va fi calculată, indiferent daca una sau mai multe din 
notele obŃinute la evaluarea naŃională sunt inferioare notei cinci. 
(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generala la Evaluarea NaŃională din 
clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. 
(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu 
două zecimale, fără rotunjire. 
(10) ExcepŃie de la prevederile alin.(1) fac liceele/clasele pentru care se susŃin probe de 
aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susŃin probe de verificare a 
cunoşinŃelor de limba modernă şi clasele cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale, pentru care 
se susŃin probe de verificare a cunoştinŃelor la limbă maternă. Pentru aceste clase, admiterea se 
face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 
(11) Prevederile prezentei metodologii se aplică în mod corespunzător pentru absolvenŃii 
învăŃământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma 
„Evaluarea NaŃională” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenŃii gimnaziului de 
până în anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele naŃionale”, pentru absolvenŃii din perioada 2004-
2007, respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic susŃinute în clasa a VIII-a”, pentru absolvenŃii 
din promoŃiile 2008 şi 2009. 
(12) Pentru absolvenŃii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susŃinut de mai multe ori 
examenul de capacitate/testele naŃionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea 
mai mare din mediile generale obŃinute la prezentările succesive la examenul de 
capacitate/testele naŃionale. Media generală menŃionată anterior se calculează, chiar dacă este 
inferioară notei 5. 
Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăŃământul de zi, a absolvenŃilor de gimnaziu (cu 
excepŃia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susŃin probe de aptitudini, a 
celor care solicită înscrierea în învăŃământul special şi a celor care candidează pe locurile 
speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menŃionate în prezenta 
metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere, în baza opŃiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul 
respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităŃile şcolare 
finanŃate de la bugetul de stat. 
(2) În cazul în care doi candidaŃi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaŃi folosind, în 
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ordine, următoarele criterii: 
a) media generală obŃinută la Evaluarea NaŃională din clasa a VIII-a; 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
c) nota obŃinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării NaŃionale; 
d) nota obŃinută la proba de matematică din cadrul Evaluării NaŃionale; 
e) nota obŃinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării NaŃionale, respectiv nota de la 
proba de verificare a cunoştinŃelor de limba maternă, susŃinută conform prevederilor Art.10, în 
cazul candidaŃilor care solicită înscrierea la unităŃi de învăŃământ cu predare în limba minorităŃilor 
naŃionale. 
(4) În cazul în care, la o unitate de învăŃământ, pe ultimul loc, există candidaŃi cu opŃiunea 
exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile 
menŃionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toŃi aceşti candidaŃi sunt declaraŃi 
admişi la opŃiunea solicitată. 
Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaŃional, repartizarea candidaŃilor se efectuează pe filiere, 
profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de 
admitere şi în funcŃie de opŃiuni. 
(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaŃilor se face pe domenii, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcŃie de opŃiuni. Repartizarea pe calificări 
profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi 
conform reglementărilor în vigoare.  
Art. 7. Pentru liceele din filiera vocaŃională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic 
- precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea 
repartizarii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate în Anexa nr. 3 la 
ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014  
Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic si la specializarea filologie de la 
liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 
(2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum si pentru liceul Waldorf, 
specializarea filologie, media finală de admitere se calculează astfel: 

4

3 MAAPT
MFA

+
=  

 
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(3) Pentru profilul artistic – muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se 
calculează astfel: 

2

MAAPT
MFA

+
=  

 
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(4) Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 



 29

 

4

3MAAPT
MFA

+
=  

 
 
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(5) La profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 
 

2

MANT
MFA

+
=  

unde: NT = nota obŃinută la testul grilă de verificare a cunoştinŃelor la disciplinele Limba şi 
literatura româna şi Matematică; 
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(6) Media finală de admitere, menŃionată la alin. (2), (3), (4) si (5), se calculează cu două 
zecimale, fără rotunjire. 
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis 
sau respins. 
Art. 9. CandidaŃii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, 
putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităŃi de învăŃământ sau la alte 
unităŃi de învăŃământ. 
.......................................................................................................................................................... 
Art. 11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi 
moderne, comisia de admitere judeŃeană  va organiza o probă de verificare a cunoştinŃelor la 
limba modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menŃionată în calendarul admiterii, 
conform metodologiei aflate în Anexa IV a prezentului ordin. 
(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menŃionată la alin. (1) se face cu note. În situaŃia în 
care candidatul a obŃinut la proba cel puŃin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susŃinută 
proba de verificare a cunoştinŃelor de limba modernă va trece nota obŃinută de candidat în anexa 
fişei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obŃinută la proba de limba modernă …”. Se va 
indica şi limba modernă la care s-a susŃinut proba. Directorul unităŃii de învăŃământ la care a fost 
susŃinută proba va confirma, prin semnatură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte 
modificări ale anexei fişei de înscriere. 
(3) În situaŃia în care candidatul a obŃinut la proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă 
o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul 
unităŃii de învăŃământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere fără a 
completa rubrica „nota obŃinută la proba de limbă modernă” şi fără a modifica în alt mod 
fişa. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a 
limbii moderne respective. 
(4) CandidaŃii care au participat la proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă, 
indiferent dacă au promovat sau nu această probă, îşi vor completa fişa de opŃiuni la şcolile 
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generale de provenienŃă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 
(5) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei 
candidaŃi care au susŃinut şi promovat proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă 
menŃionată anterior. Pentru candidaŃii care nu îndeplinesc condiŃia de mai sus, nu se iau în 
considerare opŃiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în 
fişă. 
(6) Nota obŃinută la proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă nu va fi inclusă 
în calculul mediei de admitere. 
(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, 
există candidaŃi cu opŃiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, 
precum şi toate mediile menŃionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) si e) egale, va fi declarat 
admis la clasa bilingvă candidatul care a obŃinut nota mai mare la proba de verificare a 
cunoştinŃelor de limbă modernă. 
(8) CandidaŃii pot susŃine proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă pentru mai multe 
limbi moderne, în funcŃie de programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar. 
(9) CandidaŃii, care au susŃinut şi promovat proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă 
şi nu au fost repartizaŃi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost 
repartizaŃi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susŃine altă 
probă de verificare a cunoştinŃelor de limbă. 
(10) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a 
candidaŃilor care au susŃinut proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă menŃionată la 
alin. (1), mai rămân locuri libere, unităŃile de învăŃământ organizează o nouă probă de verificare 
a cunoştinŃelor de limbă. 
 
Conform art. 4 din OMEN 4432/2014, se precizează: 
(2) CandidaŃii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot 
solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv 
de predare a unei limbi moderne de circulaŃie internaŃională. 
(3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 
predare a unei limbi moderne de circulaŃie internaŃională se fac, la cerere, dacă certificatul 
obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului 
A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. 
(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obŃinute pentru limbile moderne, examenele și 
instituțiile menŃionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaŃională pentru certificarea 
competenŃelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a 
competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională studiată pe parcursul învăŃământului 
liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea, se 
recunosc şi se echivalează rezultatele obŃinute  la examenele care conferă nivelul de competență 
lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la 
care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.  
(5) Candidații cărora li se recunosc și echivalează rezultatele obținute la examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform 
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prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne 
de circulaŃie internaŃională. 
 
.......................................................................................................................................................... 
Art. 14. Coordonarea, la nivel judeŃean, a acŃiunilor privind organizarea admiterii în învăŃământul 
liceal de stat este asigurată de comisia de admitere judeŃeană. La rândul său, comisia de 
admitere judeŃeană organizează comisii în centrele zonale şi în centrul special de înscriere, 
comisii de înscriere în unităŃile de învăŃământ gimnazial şi comisii de admitere în unităŃile de 
învăŃământ liceal. 
......................................................................................................................................................... 
Art.16. (1) Comisia de înscriere din unitatea de învăŃământ gimnazial este alcătuită din: 
a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităŃii de învăŃământ; 
b) secretar – secretarul şef sau secretarul unităŃii de învăŃământ; 
c) membri – diriginŃii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc. 
(2) Comisiile de înscriere din unităŃile de învăŃământ gimnazial au următoarele atribuŃii:  
a) organizează, în tot cursul anului şcolar şi, în special, în a doua jumătate a semestrului al 
doilea, acŃiuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a şi a părinŃilor acestora, referitor la 
modalitatea de înscriere în învăŃământul liceal de stat, la prevederile cuprinse în metodologia de 
organizare şi desfăşurare a admiterii, la graficul înscrierii în învăŃământul liceal de stat etc.  
b) asigură crearea bazei de date privitoare la absolvenŃii clasei a VIII-a din şcoală şi transmiterea 
ei la comisia de admitere judeŃeană; 
c) verifică documentele candidaŃilor, calculează, în conformitate cu prevederile prezentei 
metodologii, media generală la evaluarea naŃională, media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-
a şi media de admitere; 
d) completează fişele de înscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unităŃii de învăŃământ 
gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generală de absolvire a claselor a V-
a – a VIII-a, cu notele şi media generală de la Evaluarea NaŃională din clasa a VIII-a şi cu 
media de admitere. 
e) răspund de transcrierea corectă a datelor în fişele de înscriere şi verifică, împreună cu elevii, 
cu părinŃii şi diriginŃii, corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor, a opŃiunilor din fişa 
scrisă şi concordanŃa acesteia cu fişa din calculator; efectuează corectarea greşelilor sesizate, 
înainte de transmiterea fişelor la centrul zonal de înscriere. Completarea incorectă a datelor din 
fişa de înscriere de către membrii comisiei de înscriere atrage după sine sancŃionarea celor 
vinovaŃi şi a preşedintelui comisiei, care răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după 
caz; 
f) stabilesc şi anunŃă din timp, elevilor şi părinŃilor acestora, graficul desfăşurării pe clase a 
acŃiunilor de completare a opŃiunilor absolvenŃilor clasei a VIII-a. Graficul şedinŃelor de instruire 
va fi semnat de directorul unităŃii de învăŃământ, aprobat de preşedintele comisiei de admitere 
judeŃene şi afişat la avizierul şcolii; 
g) participă, prin reprezentanŃi stabiliŃi de directorul unităŃii de învăŃământ, la şedinŃele de 
completare a opŃiunilor elevilor; 
h) asigură prezenŃa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei, care să ofere 
informaŃii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru completarea fişelor de opŃiuni sau 
pentru a solicita informaŃii referitoare la admitere; 
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i) informează elevii şi părinŃii asupra rezultatelor obŃinute la evaluarea naŃională, la nivelul 
judeŃului, precum şi asupra numărului de elevi corespunzător fiecărei tranşe de medii de 
admitere; 
j) consiliază părinŃii şi elevii, fără a le influenŃa opŃiunile, pentru a permite candidaŃilor o alegere 
în cunoştinŃă de cauză, prezentând toate informaŃiile necesare cu privire la unităŃile de 
învăŃământ (filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, contraindicaŃii medicale pentru 
anumite calificări profesionale etc.), la prevederile prezentei metodologii, inclusiv cu privire la 
riscurile completării unui număr insuficient de opŃiuni sau ale completării unor opŃiuni nerealiste; 
k) transmit centrului zonal de înscriere, la care este arondată unitatea şcolară, fişele de opŃiuni 
completate, prin preşedintele comisiei de înscriere sau printr-un delegat desemnat de acesta. În 
situaŃia în care resursele materiale şi umane o permit, asigură introducerea în calculator a 
datelor cuprinse în fişele de înscriere şi transmit baza de date, pe suport electronic, la centrul 
zonal de înscriere la care este arondată unitatea şcolară; 
l) afişează listele de control cuprinzând candidaŃii arondaŃi centrului de înscriere respectiv, în 
ordinea descrescatoare a mediilor de admitere şi având precizat locul ocupat în ierarhia 
generală a judeŃului; 
m) organizează întâlnirile cu părinŃii şi elevii, în timpul cărora aceştia verifică lista de control, 
verifică şi semnează fişele listate de calculator, dacă acestea sunt corecte sau semnalează 
erorile de introducere a datelor din fişa iniŃială, precum şi erorile din listele de control; 
n) transmit centrului de înscriere fişele pe care au fost operate corecturi şi observaŃiile privind 
eventuale erori în lista de control afişată; 
o) transmit părinŃilor fişele corectate, pentru a fi semnate; 
p) afişează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele primite de la centrul de admitere 
judeŃean cuprinzând repartizarea absolvenŃilor şcolii respective şi ai şcolilor arondate în unităŃile 
de învăŃământ liceal. 

 
SusŃinerea probelor de aptitudini 

 
Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se 
desfăşoară în perioada 25 - 26 mai 2015  
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2015-2016 în liceele vocaționale 
se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura 
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaŃionale, prevăzută în anexa nr. 3 a 
OMEN 4432/29.08.2014. 
(2) Înscrierea pentru susŃinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinŃelor 
de limbă maternă sau de limbă modernă se face direct de către candidaŃi, cu o anexă a fişei de 
înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, al cărei 
model este comunicat de Comisia NaŃională de Admitere. 
Art.21. (1) Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, 
iniŃiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, şcoala şi judeŃul de provenienŃă), anexele 
fişelor de înscriere ale absolvenŃilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de 
aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă. Anexele 
fişelor se eliberează solicitanŃilor, pâna la data de 23 mai a anului în care se organizează 
admiterea, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul solicită 
înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinŃelor de limba maternă sau 
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modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere. 
(2) Anexele fişelor acestor candidaŃi sunt înmânate candidaŃilor/părinŃilor, care semnează de 
primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: 
“anexa la fişa de înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării acesteia: “participare la 
probe de aptitudini” sau “participare la probe de verificare a cunoştinŃelor de limba 
modernă/maternă”. 
Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 27 – 30 mai 2015. 
(2) Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere judeŃeană. 
Aceasta poate decide că, în urma probelor de aptitudini, candidaŃii declaraŃi admişi la aceste 
probe pot fi repartizaŃi la orice unitate de învăŃământ liceal din judeŃ care organizează clase 
vocaŃionale în specializarea pentru care au fost susŃinute probele. 
(3) Rezultatele probelor menŃionate la alin.(1) vor fi afişate în data de 30 mai 2015, la unităŃile 
şcolare care au organizat probele. Depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaŃii, acolo 
unde metodologia prevede acest lucru, se vor depune și se vor afișa în data de 2 iunie 2015. 
Art.23. AbsolvenŃii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăŃământul 
vocaŃional sunt admişi pe locurile pentru care au susŃinut testele/probele astfel: 
a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezenta 
metodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;  
b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor 
se face pe bază de calificativ: admis-respins. 
Art.24. (1) Listele finale cuprinzând candidaŃii declaraŃi admişi la probele de aptitudini, conform 
prezentei metodologii, sunt validate de către inspectoratul şcolar judeŃean şi sunt afişate la 
sediul unităŃii liceale la care s-au susŃinut probele, până în data de 3 iulie 2015. 
(2) În data de 6 iulie  2015, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu 
numele, iniŃiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi 
judeŃul de provenienŃă a candidaŃilor declaraŃi admişi la probele de aptitudini, este transmis 
electronic şi în format tipărit comisiei de admitere judeŃene. 
(3) Centrul de admitere judeŃean transmite la Centrul NaŃional de Admitere, într-un fişier separat, 
până la data de 6 iulie 2015, lista candidaŃilor admişi la liceele vocaŃionale, în urma promovării 
probelor de aptitudini. Listele cuprinzând candidaŃii admişi la liceele militare sunt trimise 
electronic de către centrele judeŃene de admitere din judeŃele în care se află unităŃile de 
învăŃământ respective, într-un fişier separat, la Centrul NaŃional de Admitere, până la data de 6 
iulie 2015. 
(4) CandidaŃii declaraŃi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi la liceele 
vocaŃionale din lipsă de locuri, ridică, în data de 6 iulie  2015, fişele de înscriere de la 
secretariatele liceelor la care au susŃinut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care 
le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează opŃiuni la centrul de 
înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaŃi participă 
la repartizarea computerizată. 
 
 

SusŃinerea probelor de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă 
 

Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinŃelor de 
limbă maternă sau de limbă modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 25 - 26 mai 2015. 
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(2) Probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă se desfăşoară în perioada 27 – 30 
mai 2015. 
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10, Art.11 şi Anexei IV din prezenta 
metodologie. 
(4) Probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă  se organizează la centrele stabilite 
de comisia de admitere judeŃeană. CandidaŃii declaraŃi admişi la aceste probe pot fi repartizaŃi la 
orice unitate de învăŃământ liceal din judeŃ care organizează clase bilingve pentru limba 
modernă respectivă. 
(5) Rezultatele probelor menŃionate la alin.(1) vor fi afişate în ziua de 30 mai 2015, la unităŃile 
şcolare care au organizat probele. În data de 2 iunie 2015, la unitatea respectivă se depun 
eventualele contestaŃii, acolo unde, potrivit Anexei IV, este prevăzut acest lucru. Rezultatele 
contestaŃiilor se afişează în data de 2 iunie 2015. 
(6) În data de 2 iunie 2015, după afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a 
cunoştinŃelor de limba modernă, tabelul cu numele, iniŃiala tatălui şi prenumele candidatului, 
codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeŃul de provenienŃă, media de admitere a 
candidaŃilor declaraŃi admişi la proba de verificare a cunoştinŃelor de limba modernă, este 
transmis electronic şi în scris comisiei de admitere judeŃene. 
Art.26. (1) CandidaŃii care au participat la probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă 
modernă, primesc, de la unitatea şcolară la care au susŃinut probele, anexa fişei de înscriere 
completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştinŃelor de limba 
modernă, în perioada 3 – 4 iunie 2015. 
(2) CandidaŃii depun, la unitatea de învaŃamânt pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la 
data de 9 iunie 2015. Anexele completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de înscriere. 
(3) CandidaŃii care au participat la probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă, 
indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opŃiuni la centrul de înscriere la 
care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul 
admiterii, şi participă la repartizarea computerizată. 
 

Pregătirea admiterii 
.......................................................................................................................................................... 
Art.30. (1) CandidaŃii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeŃ. Înscrierea 
candidaŃilor pentru admiterea în liceele din judeŃul de provenienŃă se face, în perioada 
prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru 
absolvenŃii din seriile anterioare). CandidaŃii care participă la admitere în alte judeŃe se înscriu la 
centrul special de înscriere din judeŃul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de 
grafic. 
(2) Înscrierea candidaŃilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform 
modelului stabilit de Comisia NaŃională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeŃene, 
până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea. 
(3) Comisiile de admitere judeŃene pot transmite în unităŃile de învăŃământ gimnazial doar 
modelul electronic al fişei de înscriere. În unităŃile de învăŃământ gimnazial, fişele de înscriere se 
completează electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate şi sunt 
date elevilor pentru completarea opŃiunilor. Fişele de înscriere respectă întocmai modelul 
transmis de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi sunt tipărite faŃă-verso. 
(4) Pentru situaŃiile în care nu există posibilitatea completării electronice a fişelor de înscriere, 
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comisiile de admitere judeŃene răspund de tipărirea şi de transmiterea la şcolile respective a 
fişelor de înscriere într-un număr suficient, pentru a asigura înscrierea tuturor candidaŃilor. 
Art.31. Secretariatele şcolilor completează, până la data de 3 iulie 2015, pe fişele de înscriere: 
codul acordat unităŃii de învaŃamânt gimnazial, datele personale ale absolvenŃilor de clasa a 
VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, media de admitere, notele şi media 
generală obŃinută la Evaluarea NaŃională din clasa a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere se 
face electronic, cu excepŃia cazurilor menŃionate la Art. 30, alin. (4). 
Art.32. (1) Fiecare unitate de învăŃământ gimnazial completează şi listează din calculator, 
pentru prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este 
semnată şi stampilată de directorul şcolii. Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea 
fişei de înscriere se consideră tentativă de fraudă şi atrage dupa sine sancŃionarea penală, 
civilă, administrativă sau disciplinară a vinovaŃilor, după caz. 
(2) Pentru candidaŃii care au susŃinut şi promovat probe de verificare a cunoştinŃelor de limba 
modernă sau maternă, fişa de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată, în 
original, fişa cu rezultatele la probe, semnata şi ştampilată de directorul unităŃii de învăŃământ la 
care acestea au fost susŃinute. 
(3) Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o nouă fişă de înscriere, pentru candidaŃii 
care au participat la prima etapă, dar nu au fost repartizaŃi. 
Art.33. Dupa încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaŃilor şi a 
mediilor/notelor prevăzute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de 
învăŃământ gimnazial afişează, pâna la data de 3 iulie 2015, lista cuprinzând candidaŃii din 
centrul respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Lista cuprinde şi 
notele/mediile menŃionate la art. 31. 
Art.34. Directorii unităŃilor de învăŃământ gimnazial semnează şi răspund de transcrierea corectă 
a datelor în fişele de înscriere ale elevilor din şcoala respectivă 
 
 

Completarea fişelor de înscriere ale candidaŃilor 
 
Art.35. (1) Directorii unităŃilor de învăŃământ gimnazial stabilesc, până la data de 7 mai a anului 
în care se desfăşoară admiterea, graficul desfăşurării pe clase a acŃiunilor de completare a 
opŃiunilor pentru absolvenŃii clasei a VIII-a. 
(2) AcŃiunile de completare a opŃiunilor pentru absolvenŃii clasei a VIII-a se desfăşoară în 
perioada 3 – 7 iulie 2015. La fiecare şedinŃă, participă elevii, părinŃii/tutorii legal instituiŃi 
(un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginŃii, precum şi un membru sau un delegat al 
Consiliului de administraŃie al unităŃii şcolare. PărinŃii/tutorii legal instituiŃi semnează un proces-
verbal de instruire. 
Art.36. (1) În cadrul acestor şedinŃe, elevii şi părinŃii sunt informaŃi asupra rezultatelor obŃinute la 
nivelul judeŃului, la Evaluarea NaŃională din clasa a VIII-a precum şi asupra ierarhiei absolvenŃilor 
de clasa a VIII-a din judeŃ. Pentru aceasta, inspectoratele şcolare transmit, pâna în data de 3 
iulie  2015, în fiecare unitate de învăŃământ gimnazial, numărul de absolvenŃi pe tranşe de medii 
de admitere, precum şi locul ocupat în ierarhia judeŃului de fiecare absolvent, în funcŃie de media 
de admitere. UnităŃile şcolare gimnaziale pun la dispoziŃia elevilor şi părinŃilor aceste informaŃii, 
prin afişare. 
(2) Comisia de admitere judeŃeană va afişa zilnic, în perioada de completare a opŃiunilor, pe site-
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ul inspectoratului, situaŃia înscrierilor la centrul special de înscriere pentru candidaŃii proveniŃi din 
alte judeŃe: număr de candidaŃi înscrişi, pe tranşe de medii. UnităŃile de învăŃământ gimnazial 
pun la dispoziŃia candidaŃilor şi părinŃilor aceste informaŃii. 
Art.37. În cadrul şedinŃelor menŃionate la Art. 35, elevilor şi părinŃilor li se recomandă 
completarea unui număr suficient de opŃiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, 
Ńinând seama de media lor de admitere şi de media ultimului admis la liceele respective în anul 
precedent. Se va atrage atenŃia părinŃilor asupra faptului că, în situaŃia completării unui număr 
insuficient de opŃiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod 
necorespunzător mediei sale de admitere. 
Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opŃiunilor elevilor, atenŃionează părinŃii 
asupra faptului că trebuie să facă opŃiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din 
anii precedenŃi este apropiată de media de admitere a candidatului. 
(2) Personalul şcolii nu influenŃează în nici un fel părinŃii şi elevii în completarea 
opŃiunilor, dar îi consiliază, pentru a permite candidaŃilor o alegere în cunoştinŃă de cauză, 
prezentându-le toate informaŃiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr 
insuficient de opŃiuni sau ale completării unor opŃiuni nerealiste. 
Art.39. (1) CandidaŃii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinŃelor, 
codurile opŃiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. 
(3) CandidaŃii sunt avertizaŃi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se 
face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opŃiuni numai dacă au susŃinut şi 
promovat proba de verificare a cunoştinŃelor la limba modernă respectivă şi au pe fişa nota 
obŃinută la  această probă, conform prevederilor Art.11 din prezenta metodologie. În caz contrar, 
opŃiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 
Art.40. PărinŃilor li se aduce la cunoştinŃă numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate de 
învaŃamânt, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a 
acordat un cod. De asemenea, părinŃii sunt informaŃi cu privire la precizările din Art.6, alin. (2) al 
prezentei metodologii. 
Art.41. Exemplu de completare a opŃiunilor: 
1. Dacă prima opŃiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu –cursuri de zi, din 
Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziŃia 1 din fişa astfel: 
1.  
 
 
2. Dacă a doua opŃiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinŃe sociale – cursuri de zi, 
care are în broşura codul 279, atunci elevul va completa poziŃia 2 din fişa astfel: 
2.  
 
 
3. Celelalte opŃiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinŃelor, 
prin precizarea codului alocat fiecărei opŃiuni. 
 
4. Numele unităŃilor de învăŃământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive. 
Art.42. Cu ocazia completării opŃiunilor, părinŃii şi candidaŃii verifică şi corectitudinea celorlalte 
date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi 
poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opŃiuni, în ordinea 
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descrescătoare a preferinŃelor exprimate. 
Art.43. (1) Completarea listei de opŃiuni se face de către candidat în prezenŃa 
părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor 
semna fişa de înscriere. 
(2) Elevii şi părinŃii vor fi avertizaŃi să completeze cu responsabilitate opŃiunile şi numărul 
lor, să verifice corespondenŃa codurilor înscrise în fişa cu opŃiunile exprimate, având în 
vedere că o opŃiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 
Art.44. (1) AbsolvenŃii care doresc să participe la admitere în alt judeŃ, primesc, până în data 
de 3 iulie 2015, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu 
datele personale şi, după caz, cu notele şi media generală obŃinute la evaluarea naŃională din 
clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste 
fişe nu vor fi completate opŃiuni la şcoala de provenienŃă, ci la centrul special de înscriere din 
judeŃul în care se doreşte repartizarea. 
(2) Fişele acestor candidaŃi sunt înmânate candidaŃilor/părinŃilor, care semnează de primire în 
registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: “fişa de 
înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării fişei: “participare la admitere în alt judeŃ”. 
(3) CandidaŃii menŃionaŃi la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fişă în judeŃul în care doresc 
să fie repartizaŃi. 
Art.45. CandidaŃii care au susŃinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele 
respective, precum şi cei care au susŃinut proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă 
sau de limbă modernă, indiferent daca au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la 
secretariatele liceelor la care au susŃinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinŃelor 
de limbă  modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opŃiuni la 
centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti 
candidaŃi participă la admiterea computerizată. 
Art.47 (1) În perioada 4 – 8 iulie 2015, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, 
părinŃii şi elevii vor verifica, în prezenŃa diriginŃilor, corectitudinea datelor din fişa listată de 
calculator pentru fiecare elev. 
(2) În cazul existenŃei unei erori, părinŃii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul 
profesorului diriginte. Comisia transmite informaŃia la centrul zonal de înscriere, care procedează 
la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. 
Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de 
înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinŃilor şi candidatului, 
pentru a fi semnată. 
(3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeŃe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea 
acestor candidaŃi, în perioada prevăzută în grafic. 
(4) Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de 
candidat şi de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi 
acceptate şi rămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniŃială a fost 
corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, candidat şi 
părintele/tutorele acestuia va ramâne ataşat fişei iniŃiale. 
(5) De asemenea, în cadrul acestor şedinŃe de verificare, fiecare candidat va controla prezenŃa 
numelui său pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, conform Art. 33, precum şi 
corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor din listă. 
(6) Comisia de înscriere din unitatea de învăŃământ gimnazial are obligaŃia de a verifica 
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prezenŃa, pe lista de control afişată, a tuturor elevilor arondaŃi centrului şi de a semnala comisiei 
de admitere judeŃene/a municipiului Bucureşti neregulile sesizate. 
 

Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor 
 

Art.50.  
.......................................................................................................................................................... 
(4) Până la data de 15 iulie 2015, centrele de admitere judeŃene tipăresc şi afişează în fiecare 
unitate de învaŃământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenŃii 
proveniŃi din alte judeŃe: 
a) lista candidaŃilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi; 
b) situaŃia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăŃământ liceal din judeŃ, după 
încheierea primei etape de admitere. 
(5) La încheierea primei etape a repartizării computerizate, centrul de admitere judeŃean 
transmite fiecărei unităŃi de învăŃământ liceal de stat lista tuturor candidaŃilor admişi în acea 
unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care este afişată la 
sediul unităŃii respective, cel mai târziu până la data de 16 iulie 2015. 

Art.51. (1) La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaŃii din seria curentă, 

indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data  începerii 

cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 şi care se află în una din situaŃiile următoare: au participat şi 

au rămas nerepartizaŃi după prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă 

de admitere. 
(2) CandidaŃii care nu au participat la prima etapă de repartizare, completează fişa de opŃiuni, în 
perioada 15 – 20 iulie 2015. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opŃiuni candidaŃii 
care au participat la prima etapă, dar au rămas nerepartizaŃi. Completarea opŃiunilor de către 
candidaŃii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienŃă 
sau la centrul special de înscriere pentru candidaŃii din alte judeŃe. 
(3) În situaŃia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susŃin probe de 
aptitudini sau probe de verificare a cunoştinŃelor de limba maternă sau modernă, înscrierea 
candidaŃilor pentru aceste probe se face în 15 iulie 2015, iar susŃinerea probelor se face în 
perioada 16-17 iulie 2015. Afişarea rezultatelor finale se face în 18 iulie 2015. CandidaŃii 
respinşi la probele de aptitudini şi candidaŃii care au participat la probele de verificare a 
cunoştinŃelor de limba maternă sau modernă completează opŃiunile în data de 20 iulie 2015 şi 
participă la repartizarea computerizată. 
 (4) Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opŃiuni listate din 
calculator, precum şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 15 - 21 iulie 2015. 
(5) În data de 22 iulie 2015, pâna la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul de admitere 
judeŃean, care le transmite la Centrul NaŃional de Admitere, în aceeaşi zi, pâna la ora 22. 
(6) Până la data de 23 iulie 2015 Centrul NaŃional de Admitere realizează repartizarea 
computerizată a candidaŃilor din a doua etapă de admitere. 
(7) Până la data de 23 iulie 2015, centrele de admitere judeŃene/al municipiului Bucureşti 
tipăresc şi afişează, în fiecare unitate de învaŃamânt gimnazial, precum şi în centrul special de 
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înscriere pentru absolvenŃii proveniŃi din alte judeŃe: 
a) lista candidaŃilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi; 
b) situaŃia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăŃământ liceal de stat din judeŃ, după 
încheierea celei de a doua etape de admitere. 
Art.52. La încheierea repartizării computerizate a elevilor care au participat la a doua etapă de 
admitere, centrul de admitere judeŃean  transmite fiecărei unităŃi de învăŃământ liceal de stat lista 
tuturor candidaŃilor admişi în acea unitate, pe specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă 
care va fi afişată la sediul unităŃii respective cel mai târziu până la data de 24 iulie 2015. 
Art.53. (1) În perioada 23 - 24 iulie 2015, absolvenŃii depun, la unităŃile şcolare la care au fost 
declaraŃi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 
(2) Înscrierea la licee a candidaŃilor declaraŃi admişi în urma repartizării computerizate se 
efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăŃământ, pe baza urmatoarelor acte:  
a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; 
c) adeverinŃa cu notele şi media generală obŃinute la Evaluarea NaŃională din clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişa medicală. 
(3) CandidaŃii care, în perioada menŃionata la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, 
se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi 
utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeŃeană de admitere. 
Aceşti candidaŃi vor fi repartizaŃi de comisia de admitere judeŃeană, pe locurile rămase 
libere, după rezolvarea cazurilor speciale.  
(4) UnităŃile de învăŃământ liceal de stat transmit comisiei de admitere judeŃene, până la data de 
24 iulie 2015, situaŃia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaŃi repartizaŃi în 
sesiunea de admitere. 
Art.54. (1) În perioada 27 – 30 iulie 2015, comisia de admitere judeŃeană rezolvă situaŃiile 
speciale apărute după repartizarea computerizată: situaŃii medicale speciale, schimburi de elevi, 
redistribuirea candidaŃilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru 
apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date 
computerizată a opŃiunilor exprimate de elevi etc. 
 (2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, 
criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judeŃene,  
după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judeŃului. 
(3) Deciziile comisiei de admitere judeŃene se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare într-un 
proces-verbal, şi sunt făcute publice prin afişare la sediul inspectoratului şcolar. 
(4) În perioada menŃionata la alin. (1), dupa rezolvarea situaŃiilor speciale, comisiile de admitere 
judeŃene repartizează pe locurile rămase libere absolvenŃii învăŃământului gimnazial care au fost 
repartizaŃi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta 
metodologie şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizările computerizate. 
Art.55. (1) AbsolvenŃii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităŃile la care au fost repartizaŃi 
sau nu au participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se adresează 
comisiei de admitere judeŃene în perioada menŃionată la art. 54, alin.(1) şi solicită ulterior un loc 
în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat situaŃia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de 
admitere menŃionate anterior vor fi repartizaŃi de comisia de admitere judeŃeană, pe locurile 
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rămase libere. Repartizarea se face în perioada 3 - 4 septembrie 2015, Ńinând cont de criteriile 
prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotarârilor comisiei de admitere judeŃene. 
(2) Rezultatele repartizărilor efectuate de comisia de admitere judeŃeană, conform alineatelor (1) 
şi (5), se transmit Centrului NaŃional de Admitere, până la data de 7 septembrie 2015. 
(3) Dacă la încheierea etapelor de admitere menŃionate în prezenta metodologie, mai există 
locuri vacante la clasele pentru care se susŃin probe de aptitudini sau probe de verificare a 
cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere judeŃene pot decide 
organizarea unei noi etape de susŃinere a acestor probe, în perioada 2 - 3 septembrie 2015. 
Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcut publice pâna la data 
de 1 august, prin afişare la sediul unităŃilor de învăŃământ gimnazial. Admiterea candidaŃilor pe 
locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie. 
 

Admiterea candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaŃilor pentru 

învăŃământul special 
 
Art.56. (1) Comisiile de admitere judeŃene stabilesc, cu avizul Comisiei NaŃionale de Admitere, şi 
anunŃă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2015, unităŃile de 
învăŃământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaŃii romi, pe baza măsurilor 
afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăŃirea situaŃiei 
romilor. Numărul de locuri anunŃat nu mai poate fi modificat după data de 15 mai 2015. 
InformaŃiile menŃionate se transmit Comisiei NaŃionale de Admitere, la DirecŃia Generală 
ÎnvăŃământ în Limbile MinorităŃilor, RelaŃia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali. 
(2) Locurile speciale pentru candidaŃii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin 
planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. 
(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere 
judeŃeană, până la data de 19 iunie 2015, ora 16. Orice cerere depusă după această dată nu  
este luată în considerare. 
(4) CandidaŃii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru 
aceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lânga actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din 
prezenta metodologie, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaŃii civice, 
culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenŃa lor la etnia 
romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaŃie. 
(5) În perioada 6 - 8 iulie 2015, comisia de admitere judeŃeană asigură repartizarea candidaŃilor 
romi care au depus cereri până la data menŃionata la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opŃiunilor exprimate de candidaŃi. 
Repartizarea se face în şedinŃă publică. 
(6) În situaŃia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru 
rezolvarea cazurilor speciale, menŃionate la Art. 54. 
Art.57. (1) Înscrierea şi repartizarea candidaŃilor în clasa a IX-a din unităŃile de învăŃământ 
special se organizează de către comisia de admitere judeŃeană, în perioada 9 -11 iulie 2015. 
(2) Locurile alocate învăŃământului liceal special sunt anunŃate în broşura de admitere, într-o listă 
separată, care va purta menŃiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. 
Vor fi precizate în broşură locul şi data în care se va face repartizarea candidaŃilor pentru 
învăŃământul special, precum şi condiŃiile specifice de înscriere (documente care să dovedească 
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tipul şi gradul de deficienŃă etc.). 
(3) Repartizarea pe locurile din unităŃile de învăŃământ special se face în funcŃie de tipul şi gradul 
de deficienŃă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în 
funcŃie de opŃiuni. 
(4) CandidaŃii cu cerinŃe educative speciale, care au susŃinut Evaluarea NaŃională din clasa a 
VIII-a, pot participa, fără restricŃii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, 
atât pentru locurile din învăŃământul de masă, cât şi pentru cele din învăŃământul special. 
(5) CandidaŃii cu cerinŃe educative speciale, care nu au susŃinut Evaluarea NaŃională din clasa a 
VIII-a şi care solicită repartizarea în învaŃământul de masă, sunt repartizaŃi, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia de admitere judeŃeană, în 
perioada 9 -11 iulie 2015, după repartizarea celorlalŃi candidaŃi. În repartizarea acestor 
candidaŃi, se va Ńine cont de certificatele de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 
eliberate de comisia pentru protecŃia drepturilor copilului. 
(6) În cazul candidaŃilor cu cerinŃe educative speciale, proveniŃi din promoŃii anterioare, 
prevederile alin. (4) si (5) se aplică în mod corespunzător, înlocuind sintagma „Evaluarea 
NaŃională” cu sintagma adecvată „examenul de capacitate”/ „testele naŃionale”/ „tezele cu 
subiect unic”. 

Admiterea candidaŃilor pentru învăŃământul seral şi pentru cel cu frecvenŃă redusă 
 
Art.58. (1) Înscrierea la învăŃământul seral sau cu frecvenŃă redusă a candidaŃilor din seriile 
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 
2016, se face la sediul Inspectoratului Școlar Județean Galați. 
(2) Centrul special de înscriere pentru candidaŃii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 
18 ani pâna la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016 este anunŃat prin afişare la 
sediul inspectoratului şi în toate unităŃile de învăŃământ gimnazial, până la data de 1 mai 2015. 
El este de asemenea anunŃat în broşura cuprinzând informaŃiile referitoare la admitere. 
(3) Calendarul admiterii candidaŃilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la 
la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016 este anunŃat de inspectoratul şcolar până la 
data de 15 iulie 2015 şi este afişat la sediul inspectoratului şcolar şi la centrul menŃionat la alin. 
(1). 
(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 21-22 iulie 2015, la centrul menŃionat. 
Dosarele conŃin următoarele acte: 
a) cererea de înscriere; 
b) certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie 
legalizată; 
c) adeverinŃa cu notele şi media generală obŃinute la Evaluarea NaŃională/tezele cu subiect unic 
din clasa a VIII-a/testele naŃionale/examenul de capacitate; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişa medicală. 
(5) Repartizarea candidaŃilor menŃionaŃi la alin. (1) se face în perioada 22-24 iulie 2015, pe 
locurile anunŃate de inspectoratul şcolar în broşura de admitere. 
(6) Repartizarea se face în şedinŃă publică, în doua etape. În prima etapa, sunt repartizaŃi, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opŃiunilor, candidaŃii care au susŃinut 
evaluarea naŃională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naŃionale/ examenul de 
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capacitate. În a doua etapă, sunt repartizaŃi, pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare 
a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, candidaŃii care nu au participat la evaluarea 
naŃională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naŃionale/examenul de capacitate. 
 

DispoziŃii finale 
Art.59. AbsolvenŃii învăŃământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la 
admiterea în învăŃământul liceal de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. 
Participarea lor la admitere nu este condiŃionată de achitarea unei taxe. 
Art.60. (2) Nu se vor aloca coduri pentru unităŃile de învăŃământ particulare menŃionate la alin. 
(1), iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizată. 
(3) Admiterea în unităŃile de învăŃământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în 
conformitate cu metodologia stabilită de fiecare şcoală, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 
Art.61. Elevii care au rămas cu situaŃia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor 
încheia situaŃia în perioada 24-30 august 2015 şi vor fi repartizaŃi în clasa a IX-a de comisia de 
admitere judeŃeană  în perioada 3 - 4 septembrie 2015, conform prevederilor Art.55. 
Art.62. În situaŃia în care există candidaŃi cărora nu li se poate calcula media de admitere, în 
conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) si (3), întrucât nu au participat la Evaluarea NaŃională 
sau la examenele prevăzute la art. 4 alin. (4), aceştia vor fi repartizaŃi de inspectoratele şcolare, 
în perioada 3-4 septembrie 2015, după repartizarea celorlalŃi candidaŃi. Repartizarea se face în 
ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului. 
Art.63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi 
atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea 
falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obŃinut prin fraudă. 
Art.64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, 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 sancŃionate disciplinar, 
administrativ, civil sau penal, după caz. 
Art. 65. Comisia NaŃională de Admitere poate decide, în situaŃii justificate, să afişeze în avans 
sau mai târziu, faŃă de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând 
repartizarea computerizată a absolvenŃilor de clasa a VIII-a. 
Art. 66. (1) În perioada 27 iulie – 30 iulie 2015, comisia de admitere judeŃeană va analiza şi 
cazurile speciale ale absolvenŃilor învăŃământului gimnazial care au studiat în străinatate şi, din 
această cauză, nu au participat la Evaluarea NaŃională de la sfârşitul clasei a VIII-a. 
(2) Pentru aceşti absolvenŃi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar 
rezultatele obŃinute în anii de studiu parcurşi în România. 
(3) Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenŃi sunt stabilite de comisia de 
admitere judeŃeană şi sunt făcute publice pâna la data de 19 iulie 2015. 
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PARTEA   a- II-a 
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI 

EXTRAS DIN  DOCUMENTELE  LEGISLATIVE ÎN VIGOARE  CE REGLEMENTEAZĂ 
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL  DE 

STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 
 
Pentru anul şcolar 2015 – 2016, admiterea în învăŃământul profesional cu durata de 3 ani 
se realizează în 3 etape; pentru fiecare etapă de admitere se organizează:  

• înscrierea candidaŃilor;  
• proba suplimentară de admitere (dacă numărul candidaŃilor este mai mare decât numărul 

locurilor oferite de unitatea şcolară);  
• admiterea candidaŃilor şi afişarea rezultatelor.  

. 
Elevii din învăŃământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susŃinere financiară, 

în conformitate cu prevederile legale, prin Programul naŃional de protecŃie socială "Bursa 
profesională", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de 
subvenŃionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăŃământul profesional. 

Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din învăŃământul profesional cu 
durata de 3 ani pot beneficia şi de susŃinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin 
acordate de partenerul de practică, în condiŃiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului 
de practică. 
 
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 

ANI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016 
DATA LIMITĂ 
/ PERIOADA EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

6 februarie 2015 
Unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional de stat 
cu durata de 3 ani stabilesc, împreună cu operatorii economici / instituțiile 
publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecție a candidaților. 

20 februarie 2015 

Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru 
învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani, împreună cu operatorii 
economici / instituțiile publice partenere, a Procedurii de preselecție și 
a Procedurii de admitere. 
Unitățile de învățământ transmit spre avizare Procedura de preselecție și 
Procedura de admitere la Inspectoratul Şcolar Județean / al Municipiului 
București. 

27 februarie 2015 

Inspectoratul Școlar Județean / al Municipiului București transmite 
unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ profesional de 
stat cu durata de 3 ani avizul pentru Procedura de preselecție şi 
Procedura de admitere. 
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care organizează învățământ 
profesional de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselecție (după 
caz) și a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul 
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de locuri disponibile pentru învățământul profesional de stat cu durata de 
3 ani și perioadele de înscriere pentru anul școlar 2015 – 2016. Se va 
menŃiona în mod expres faptul că se va organiza o probă suplimentară 
de admitere în situaŃia în care numărul candidaŃilor înscrişi la unitatea de 
învăŃământ 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 2015 
Transmiterea, de către Comisia Națională de Admitere în Învățământul 
Profesional, a modelului fișei de înscriere în învățământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani.  

6 martie 2015 

Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, 
spre aprobare, la Inspectoratul Școlar Județean / al Municipiului 
București, a propunerii privind componența Comisiei de admitere din 
unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional de stat 
cu durata de 3 ani, avizată de Consiliul de administrație al unității de 
învățământ. 

13 martie 2015 

Transmiterea de către Inspectoratul Școlar Județean / al Municipiului 
București către unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani, a aprobării Comisiei de admitere 
din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional de 
stat cu durata de 3 ani. 

30 aprilie 2015 

Afișarea ofertei de școlarizare aprobată, concretizată în domenii și 
calificări profesionale, pentru învățământul profesional de stat cu durata 
de 3 ani, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților 
de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani.  
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și 
la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a           
VIII-a. 
Tipărirea informațiilor despre admiterea în învățământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani, în broșura admiterii în învățământul liceal de stat 
pentru anul școlar 2015-2016, într-o secțiune distinctă. 

7 mai 2015 

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând 
informațiile legate de admiterea în învățământul liceal și în învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2015-2016.  
Afişarea în unităŃile de învăŃământ gimnazial a graficului şedinŃelor de 
completare a opŃiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional 
de stat cu durata de 3 ani de către absolvenŃii clasei a VIII-a şi părinŃii 
acestora. 

15 mai 2015 
Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a broșurilor de 
admitere ale fiecărui județ / municipiul Bucureşti, în versiune electronică 
și tipărită. 
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Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

23 februarie  
– 6 martie 2015 

Informarea de către inspectoratul școlar județean / al Municipiului 
București a unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea continuării 
studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional 
de stat cu durata de 3 ani.  
Se va realiza prezentarea următoarelor documente: 
- Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional 
de stat cu durata de 3 ani; 
- Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani; 
- Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 
ani. 
Se va face cunoscută şi posibilitatea continuării studiilor după 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

6 - 10 aprilie 2015 

La nivelul fiecărei unități de învățământ care își propune să școlarizeze 
învățământ profesional în anul școlar 2015-2016 se desfășoară acțiunea 
“Săptămâna meseriilor” în cadrul căreia se vor organiza următoarele 
acțiuni: 
1. promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a 

modului de organizare și funcționare a învățământului profesional cu 
durata de 3 ani în special, informare privind condițiile în care elevii pot 
avea acces la învățământul profesional cu durata de 3 ani și 
beneficiile acestei forme de pregătire profesională; 

2. consilierea TUTUROR elevilor din clasa a VIII-a, învățământ 
gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

11 - 29 mai 2015 

Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, 
cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea 
procedurilor de preselecție și/ sau de admitere și a planului de școlarizare 
la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

9 martie  
- 20 mai 2015 

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2014-2015, 
școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial, organizează și 
desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, 
cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților 
pentru carieră și de continuare a pregătirii prin învățământul profesional 
de stat cu durata de 3 ani. Activitățile de orientare și consiliere se 
derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai Centrul JudeŃean de Resurse şi 
de AsistenŃă EducaŃională (CJRAE) / Centrul Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi AsistenŃă EducaŃională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea 
înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

4 – 17 mai 2015 
Inspectoratul școlar județean / al Municipiului București organizează 
târgul ofertelor educaționale, cu implicarea unităților de învățământ 
care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 
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ani începând cu anul școlar 2015-2016 și a agenților economici. Târgul 
ofertelor educaționale va avea o secțiune dedicată ofertei la nivel 
regional. 
Proba de verificare a cunoştinŃelor de maternă 

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

(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal şi profesional) 
21-22 mai 2015 Eliberarea de către unităŃile de învățământ gimnazial a anexelor fişelor de 

înscriere pentru candidaŃii care doresc să participe la probe de verificare 
a cunoştinŃelor de limbă maternă. 
Notă: se va utiliza același model de anexa la fișa de înscriere ca cel 
aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul 
liceal (“Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de 
aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 
sau maternă”).  

25-26 mai 2015 Înscrierea candidaŃilor pentru probele de verificare a cunoştinŃelor de 
limbă maternă. 
Notă: înscrierea se va realiza la unitățile școlare stabilite de comisia de 
admitere județeană/a municipiului București ca centre pentru probele de 
verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă. 

27-30 mai 2015 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă.  
Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă 
maternă. 
Notă: Probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă se 
organizează la centrele stabilite de comisia de admitere județeană / a 
municipiului București. 

2 iunie 2015 Depunerea contestaŃiilor la probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă 
maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru. 
Afișarea rezultatelor finale, după contestații la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă maternă.  
Transmiterea, de către unitățile școlare la care s-a organizat proba de 
verificare a cunoștințelor de limbă maternă, la comisia de admitere 
județeană / a municipiului București, a listelor cu rezultatele finale la 
probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. 
 Notă: Afișarea rezulatelor și depunerea contestaŃiilor se realizează la 
unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de 
verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă. 

3-4 iunie 2015 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităŃile la care candidaŃii au 
susŃinut probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă. 

9 iunie 2015 Depunerea de către candidaŃii care au participat la probele de verificare a 
cunoştinŃelor de limbă maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităŃile 
de învăŃământ gimnazial absolvite. 
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10 iunie 2015 Transmiterea de către Comisiile de admitere judeŃene/ a municipiului 
Bucureşti, în format electronic, către Centrul NaŃional de Admitere, a listei 
candidaŃilor care au promovat probele de verificare a cunoştinŃelor de 
limbă maternă şi a rezultatelor acestora la probe. 

Admiterea candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaŃilor pentru 
învăŃământul special  

(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal şi profesional) 
15 mai 2015 Afişarea locurilor speciale pentru candidaŃii romi. 

Notă: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de 
admitere judeŃene/ a municipiului Bucureşti, 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. 

19 iunie 2015 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaŃilor pe locurile 
speciale pentru romi. 
Notă: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se 
depun la Inspectoratul Școlar - comisia de admitere judeŃeană/ a 
municipiului Bucureşti. 

6-8 iulie 2015 Repartizarea candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi. 
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de  
comisia de admitere judeŃeană/ a municipiului Bucureşti, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de 
candidați. Repartizarea se face în ședință publică. 

9-11 iulie 2015 Înscrierea şi repartizarea candidaŃilor pentru învăŃământul special. 
Notă: Înscrierea şi repartizarea candidaŃilor pentru învăŃământul 
profesional special sunt similare cu reglementările pentru învățământul 
liceal special, incluse în Metodologia  de organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul liceal de stat 2011-2012, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 
privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat 
pentru anul școlar 2011-2012. 

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

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

A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii 

08-12 iunie 2015 

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea 
elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere 
în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani cu numele și codul 
unităŃii de învăŃământ gimnazial, datele personale ale absolvenŃilor 
claselor a VIII-a. 
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere 
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în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru candidații 
care solicită aceasta. 
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de 
verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de 
învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa 
fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a 
cunoştinŃelor de limbă maternă. 
Notă:  
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Elevilor care solicită eliberarea 
fișei de înscriere în învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani li 
se va încheia situaŃia şcolară înaintea eliberării acestei fișe. Nu se 
eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaŃia şcolară 
neîncheiată, aflaŃi în stare de corigenŃă sau repetenŃie. 
In cazul elevilor cărora li s-a încheiat situaŃia şcolară în ultima zi de 
şcoală fiind declaraŃi promovaŃi, precum şi în alte cazuri justificate, se 
poate elibera fişa de înscriere până cel târziu la 15 iunie 2015 pentru cei 
ce se înscriu până la data respectivă la unităŃi de învăŃământ și calificări 
la care se organizează probă de preselecŃie. In mod similar, se poate 
elibera fişa de înscriere până cel târziu la data de 25 iunie 2015 pentru 
cei care se înscriu până la data respectivă la unităŃi de învăŃământ şi 
calificări la care nu se organizează probă de preselecŃie. 
Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul absolvenŃilor din seriile anterioare 
care solicită eliberarea fişelor de înscriere în învăŃământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani, şi care în acest scop se adresează unităŃilor de 
învăŃământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a. 

8-12 iunie şi 15 
iunie 2015 (în 15 
iunie până la ora 

15:00) 

Înscrierea candidaŃilor la unităŃile de învăŃământ care şcolarizează în 
învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fişei de 
înscriere în învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 
NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaŃii cu situaŃia şcolară neîncheiată, aflaŃi în stare 
de corigenŃă sau repetenŃie. 
Perioada de înscriere la unităŃile de învăŃământ şi calificările unde nu se 
organizează probă de preselecŃie se poate prelungi până la data de 25 
iunie 2015, pentru a permite şi înscrierea candidaŃilor care au obŃinut fişa 
de înscriere după încheierea anului şcolar. 
În mod similar se procedează şi pentru înscrierea în învăŃământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani a absolvenŃilor de 8 clase din seriile 
anterioare. 

15 iunie 2015 

Afişarea listei candidaŃilor înscrişi la învăŃământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani şi a graficului de desfăşurare a sesiunii de preselecŃie şi / 
sau a probei suplimentare de admitere, după caz. 
La unităŃile de învăŃământ care organizează preselecŃie se vor afişa 
precizări detaliate privind organizarea probei de preselecŃie (data, locul 
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de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaŃilor, alte detalii 
organizatorice).  
Transmiterea către comisia judeŃeană de admitere a situaŃiei cu numărul 
de candidaŃi înscrişi la învăŃământul profesional, pe fiecare calificare. 

B. Preselecția candidaților 

16-18 iunie 2015 
Derularea probei de preselecŃie, în unităŃile de învăŃământ în care s-a 
decis derularea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare 
unitate de învăŃământ care organizează preselecŃie. 

18 iunie 2015 

Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecŃie la sediul unităŃii de 
învăŃământ care a organizat sesiunea de preselecŃie. 
Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecŃiei este mai mare 
decât numărul locurilor disponibile, afişarea rezultatelor sesiunii de 
preselecŃie va fi însoŃită de precizarea că urmează o probă suplimentară 
de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaŃilor admişi în 
învăŃământul profesional. 

18-19 şi 22-25 
iunie 2015 

Ridicarea de către candidaŃii respinşi la preselecŃie, a fişelor de înscriere 
la învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de 
învăŃământ care a organizat sesiunea de preselecŃie. 
În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaŃi admişi la proba 
de preselecŃie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alŃi candidaŃi 
care au susŃinut proba respectivă de preselecŃie, în ordinea rezultatelor 
obŃinute la această probă, dacă au îndeplinit condiŃiile de trecere însă au 
fost respinşi datorită poziŃiei lor în ierarhia rezultatelor. Această prevedere 
nu se aplică în cazul în care contravine procedurii de preselecŃie adoptate 
de unitatea de învăŃământ respectivă. 

18-19 şi 22-25 
iunie 2015 

Înscrierea candidaților respinși la proba de preselecție, pentru alte 
calificări sau la o altă unitate de învățământ care școlarizează învățământ 
profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de 
preselecție. 

26 iunie 2015 

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 
pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei 
candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, 
după înscrierea la alte calificări sau unităŃi de învăŃământ la care nu s-a 
organizat preselecție a candidaților respinși la proba de preselecție. 
Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de 
identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea 
probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ profesional 
unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor 
oferite. 

C. Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidați este mai mare 
decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ) 

30 iunie 2015 Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 

1 iulie 2015 Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere, la sediul  unităților 
de învățământ care au organizat proba. 
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Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. 

2 iulie 2015 Afișarea rezultatelor la contestaŃiile depuse la proba suplimentară de 
admitere, la școlile care au organizat proba. 

D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

2 iulie 2015 

Transmiterea, de către comisiile de admitere judeŃene / a municipiului 
Bucureşti pentru învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani, 
către unităŃile de învăŃământ care au organizat înscrierea în învăŃământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani, a bazei de date judeŃene 
cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum şi notele şi 
media generală obŃinute la probele de la evaluarea naŃională de la 
sfârşitul clasei a VIII-a. 

2-3 iulie 2015 

Calcularea de către comisiile de admitere din unităŃile de învăŃământ a 
mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de 
admitere în învăŃământul profesional. 
Transmiterea la comisia de admitere judeŃeană / a municipiului Bucureşti 
a listei candidaŃilor declaraŃi admişi şi a celor respinşi la admiterea în 
învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate 
unităŃile de învăŃământ, indiferent daca au desfăşurat sau nu proba de 
preselecŃie / admitere. 
Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de 
comisia judeŃeană de admitere în învăŃământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani şi va cuprinde informaŃii referitoare la: numele, iniŃiala 
tatălui şi prenumele candidatului, unitatea de învăŃământ şi judeŃul de 
provenienŃă, rezultatul la proba de preselecŃie (după caz), media de 
absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea naŃională, nota la proba 
suplimentară de admitere (după caz), media de admitere. 

3 iulie 2015 

Validarea de către comisia de admitere judeŃeană / a municipiului 
Bucureşti pentru învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a 
listei candidaŃilor declaraŃi admişi în învăŃământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani. 
Afişarea la sediul unităŃilor de învăŃământ profesional a listelor cu 
candidaŃii admişi la învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în 
ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învăŃământul profesional. 
Afişarea în fiecare unitate de învăŃământ gimnazial a listei candidaŃilor 
declaraŃi admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în 
învăŃământul profesional, şi a celor respinşi la admiterea în învăŃământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani. 
Afişarea rezultatelor va fi însoŃită de precizări privind depunerea dosarelor 
de înscriere de către candidaŃii admişi, respectiv ridicarea fişelor de 
înscriere de către candidaŃii respinşi. 
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6 – 7 iulie 2015 

Ridicarea fişelor de înscriere în învăŃământul profesional de către 
candidaŃii declaraŃi respinşi şi de către candidaŃii declaraŃi admişi care 
doresc să renunŃe la înscrierea la învăŃământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani şi au în intenŃie să se înscrie la admiterea în învăŃământul 
liceal de stat. 
CandidaŃii respinşi la etapa I de admitere în învăŃământul profesional se 
pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăŃământul profesional pe 
baza fişei de înscriere utilizate în etapa I. 
CandidaŃii respinşi la etapa I de admitere în învăŃământul profesional pot 
să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. 
CandidaŃii declaraŃi admişi care doresc să renunŃe la înscrierea la 
învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenŃie să se 
înscrie la admiterea în învăŃământul liceal de stat pot să se înscrie la 
etapa I de admitere în liceu.  
AbsolvenŃilor respinşi în etapa I de admitere la învăŃământul profesional şi 
absolvenŃilor declaraŃi admişi care doresc să renunŃe la înscrierea la 
învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenŃie să se 
înscrie la admiterea în învăŃământul liceal de stat li se poate elibera, la 
cerere, de către unităŃile de învăŃământ gimnazial la care aceştia au 
absolvit clasa a VIII-a, fişa de înscriere la etapa I de admitere în liceu 
numai pe baza predării fişei de înscriere la învăŃământul profesional. 

8 iulie 2015 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeŃeană / a 
municipiului Bucureşti. 
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeŃeană / a 
municipiului Bucureşti nu va repartiza candidaŃi la calificări pentru care           
s-a organizat probă de preselecŃie, decât cu acordul unităŃilor şcolare 
respective. 

6-10 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile școlare la care candidații au 
fost declarați admiși. 

13 iulie 2015 

Afişarea la sediul unităŃilor de învăŃământ profesional a listei candidaŃilor 
înmatriculaŃi şi a listei cu locurile rămase libere în învăŃământul 
profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere. 
Transmiterea de către comisia de admitere în învăŃământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani din unitatea de învăŃământ, în format electronic şi 
în scris, către comisia de admitere judeŃeană / a municipiului Bucureşti a 
listelor finale cu candidaŃii înmatriculaŃi şi a situaŃiei locurilor neocupate la 
învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

14 iulie 2015 
Transmiterea de către comisia de admitere judeŃeană / a municipiului 
Bucureşti, la toate unităŃile de învăŃământ gimnazial a situaŃiei 
locurilor neocupate la învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

15 iulie 2015 
Afişarea în toate unităŃile de învăŃământ gimnazial a listei cu locurile 
neocupate după etapa I de admitere în învăŃământul profesional de stat 
din judeŃ/municipiul Bucureşti. 
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Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani  

A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii 

20 – 21 august 
2015 

Eliberarea de către unităŃile de învăŃământ gimnazial a fişelor de înscriere 
pentru învăŃământ profesional cu durata de 3 ani, pentru candidaŃii care 
nu au participat la etapa I de admitere şi care solicită să participe la 
admiterea în învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa 
a II-a. 
La solicitarea candidaŃilor care au susŃinut şi promovat probele de 
verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă, unităŃile de 
învăŃământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa 
fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a 
cunoştinŃelor de limbă maternă. 
NOTĂ: 
Se va elibera o singură fişă de înscriere. 

20 – 21 august 
2015 

Înscrierea elevilor la unităŃile de învăŃământ profesional pe baza fişelor de 
înscriere în învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

21 august 2015 

Afişarea listei candidaŃilor înscrişi la învăŃământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani şi a graficului de desfăşurare a probei de preselecŃie şi/ 
sau a probei suplimentare de admitere, după caz. 
La unităŃile de învăŃământ care organizează preselecŃie se vor afişa 
precizări detaliate privind organizarea probei de preselecŃie (data, locul 
de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaŃilor, alte detalii 
organizatorice).  
Transmiterea către comisia judeŃeană de admitere a situaŃiei cu numărul 
de candidaŃi înscrişi la învăŃământul profesional, pe fiecare calificare. 

B. Preselecția candidaților 

24 august 2015 Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a 
decis derularea acesteia. 

25 august 2015 

Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecŃie la sediul unităŃii de 
învăŃământ care a organizat sesiunea de preselecŃie. 
Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecŃiei este mai mare 
decât numărul locurilor disponibile, afişarea rezultatelor sesiunii de 
preselecŃie va fi însoŃită de precizarea că urmează o probă suplimentară 
de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaŃilor admişi în 
învăŃământul profesional. 

25 – 26 august 
2015 

Ridicarea, de către candidaŃii respinşi la preselecŃie, a fișelor de înscriere 
la învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de 
învăŃământ care a organizat sesiunea de preselecŃie. 
Înscrierea elevilor respinşi la sesiunea de preselecŃie, pentru alte calificări 
sau la o altă unitate de învăŃământ care şcolarizează învăŃământ 



 55

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

27 august 2015 
 

Actualizarea şi afişarea la sediul unităŃilor de învăŃământ care au ofertă 
pentru învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listelor 
candidaŃilor înscrişi la învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani, 
după înscrierea la alte calificări sau unităŃi de învăŃământ la care nu s-a 
organizat preselecŃie a candidaŃilor respinşi la proba de preselecŃie. 
Afişarea informaŃiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de 
identitate a candidaŃilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea 
probei suplimentare de admitere, la unităŃile de învăŃământ profesional 
unde numărul de candidaŃi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor 
oferite de unitatea de învăŃământ. 

C. Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidați este mai 
mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ) 

28 august 2015 Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 

31 august 2015 
Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere, la sediul  unităților 
de învățământ care au organizat proba. 
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. 

1 septembrie 2015 
Afișarea rezultatelor la contestaŃiile depuse la proba suplimentară de 
admitere, la școlile care au organizat proba. 

D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

1 septembrie 2015 

Calcularea de către comisiile de admitere din unităŃile de învăŃământ a 
mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de 
admitere în învăŃământul profesional. 
Transmiterea la comisia de admitere judeŃeană / a municipiului Bucureşti 
pentru învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei 
candidaŃilor declaraŃi admişi şi a celor respinşi la admiterea în 
învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate 
unităŃile de învăŃământ, indiferent daca au desfăşurat sau nu proba de 
preselecŃie/admitere precum şi situaŃia locurilor libere pentru repartizarea 
în etapa a III-a de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei 
machete stabilite de comisia judeŃeană de admitere în învăŃământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani care va cuprinde informaŃii 
referitoare la: numele, inŃiala tatălui şi prenumele candidatului, codul 
numeric personal al acestuia, şcoala şi judeŃul de provenienŃă, rezultatul 
la proba de preselecŃie (după caz), elementele de calcul a mediei de 
admitere (media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea 
naŃională şi, după caz, nota la proba suplimentară de admitere) a 
candidaŃilor declaraŃi admişi. 

2 septembrie 2015 
 

Validarea de către comisia de admitere judeŃeană / a municipiului 
Bucureşti pentru învăŃământ profesional cu durata de 3 ani a listei 
candidaŃilor declaraŃi admişi în învăŃământul profesional de stat cu durata 
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de 3 ani. 
Afişarea la sediul unităŃilor de învăŃământ profesional a listei candidaŃilor 
declaraŃi admişi în învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a celor respinşi la 
admiterea în învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 
Afişarea rezultatelor va fi însoŃită de precizări privind depunerea dosarelor 
de înscriere de către candidaŃii admişi şi de informaŃii privind repartizarea 
candidaŃilor respinşi, în a treia etapă. CandidaŃii declaraŃi admişi depun la 
unităŃile şcolare la care au fost declaraŃi admişi dosarele de înscriere. 

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

3 - 4 septembrie 
2015 

Repartizarea absolvenŃilor clasei a VlII-a care nu au participat la nicio 
repartizare sau nu au fost repartizaŃi în etapele anterioare, care nu s-au 
înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat 
situaŃia şcolară ulterior etapelor anterioare. 
NOTA: 
UnităŃile şcolare care au organizat preselecŃie şi mai au locuri libere în 
urma preselecŃei, de comun acord cu partenerii de practică, pot decide şi 
comunică în scris comisiei de admitere judeŃene / a municipiului 
Bucureşti, până la data de 2 septembrie 2015, dacă şi în ce condiŃii sunt 
de acord cu repartizarea de către comisia judeŃeană a unor candidaŃi pe 
locurile libere. 

7 septembrie 2015 Transmiterea către Centrul NaŃional de Admitere a rezultatelor repartizării 

7-8 septembrie 
2015 

Depunerea de către absolvenŃi a dosarelor de înscriere la unităŃile şcolare 
la care au fost repartizaŃi. 

8 septembrie 2015 

Afişarea la sediul unităŃilor de învăŃământ profesional a listei candidaŃilor 
înmatriculaŃi în învăŃământul profesional, după depunerea dosarelor de 
înscriere în etapa a Il-a de admitere şi repartizarea din etapa a III-a. 
Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învăŃământ, în 
format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeŃeană / a 
municipiului Bucureşti, a listelor finale cu candidaŃii înmatriculaŃi. 
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Precizări privind completarea fișei de înscriere 
în învățământul profesional cu durata de 3 ani,  pentru anul școlar 2015-2016 

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăŃământul profesional cu durata de 3 ani 
pentru anul şcolar 2015-2016 şi calendarul admiterii se realizează conform prevederilor 
O.M.E.N. nr. 4432 din 29.08.2014, modificat prin O.M.E.C.Ș. nr. 3676 din 08.04.2015  

Pot opta pentru învăŃământul profesional elevii înscrişi în clasa a VIII-a promoŃia 2015 
şi absolvenŃii din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului şcolar 2015- 2016.  
 ÎnvăŃământul profesional cu durata de 3 ani, după clasa a VIII-a:  

•  este organizat ca învăŃământ cu frecvenŃă, cursuri de zi;  
•  pot opta pentru înscrierea în învăŃământul profesional şi elevii din învăŃământul 

special care finalizează învăŃământul secundar inferior;  
•  se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale nivel 3, calificare 

recunoscută atât în Ńară cât şi în Uniunea Europeană.  
 
Avantajele parcurgerii învăŃământului profesional cu durata de 3 ani :  

• elevii beneficiază de susŃinere financiară prin programul „Bursa profesională“ (200 lei/ 
lună);  

• elevii pot beneficia şi de susŃinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin 
acordate de partenerul de practică, conform contractului de practică.  

 
Înscrierea candidaŃilor în vederea admiterii se face la unitatea de învăŃământ care are 

ofertă educaŃională pentru învăŃământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza opŃiunilor 
candidatului pentru una sau mai multe calificări profesionale existente în oferta şcolii; înscrierea 
se realizează pe baza fişei de înscriere în învăŃământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată 
de unitatea de învăŃământ gimnazial; pentru fiecare elev se eliberează o singură fişă pentru 
fiecare etapă din calendarul admiterii. 

 
NOTĂ!  

Elevilor care solicită eliberarea fișei de înscriere în învăŃământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani li se va încheia situația școlară înaintea eliberării acestei fișe. Nu se eliberează 
fișe de înscriere celor cu situația școlară neîncheiată aflați în stare de corigență sau 
repetenție. 

În etapa I de admitere, unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singura fișă de 
înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani fiecărui elev/candidat care 
optează pentru înscrierea la învățământul profesional.  

În etapa a II-a de admitere, se eliberează fișa de înscriere în învăŃământul profesional 
de stat cu durata de 3 ani numai candidaților care nu au participat la etapa I de admitere și 
care solicită să participe la admiterea în învăŃământul profesional de stat cu durata de 3 
ani în etapa a II-a.  

În etapa a III-a de admitere, absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat la etapele 
anterioare de admitere, au fost respinși sau nu și-au depus dosarul de înscriere la școlile la care 
au fost admiși, sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare, se vor adresa 
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Comisiei de admitere a municipiului București pentru a fi repartizați pe locurile libere în perioada 
3-4 septembrie 2015. 
 

Precizări privind completarea fișei de înscriere la învățământul profesional de 3 ani 
 
Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de învăŃământ gimnazial  
La unitatea de învăŃământ gimnazial se completează doar informațiile referitoare la datele 
personale ale candidatului (CNP, data nașterii, Numele și prenumele candidatului și inițiala 
tatălui) și cele referitoare la școală de proveniență (cod județ + cod școală de proveniență, 
denumirea școlii de proveniență), după cum urmează:  
• Codul numeric personal (câmp obligatoriu)  
• Data naşterii (câmp obligatoriu)  
• Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului  
• Iniț. tată (câmp obligatoriu) = iniŃala tatălui  
• Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului  
• Cod judeŃ - cod şcoală provenienŃă (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două seturi 

de căsuŃe. În primul set se introduce codul judeŃului iar în al doilea set se introduce codul 
şcolii de provenienŃă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeŃului VS, pentru 
Bucuresti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de 
provenienŃă). Codul şcolii de provenienŃă este acelaşi cu cel folosit pentru admiterea în 
învăŃământul liceal.  

• Școala de proveniență (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienŃă.  
 
Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de învăŃământ care 
organizează învăŃământ profesional cu durata de 3 ani:  
 
La unitatea de învăŃământ care organizează învăŃământ profesional cu durata de 3 ani se 
completează informațiile referitoare la: unitatea de învăŃământ la care se înscrie candidatul, 
opțiunile candidatului (înregistrate în ordinea preferințelor), rezultatele la probele de preselecție 
(dacă e cazul), rezultatele la proba suplimentară de admitere (dacă e cazul), rezultatele la proba 
la limba maternă (dacă e cazul), media de admitere și rezultatul admiterii, precum și eventuale 
mențiuni, după cum urmează:  
• Unitatea = unitatea învățământ la care se înscrie candidatul  
• Opțiuni pentru calificările profesionale din unitate - reprezintă lista opŃiunilor alese de 

candidat din oferta școlii respective, în ordinea preferințelor. 
 
 
Proba suplimentară de admitere 
 
Proba suplimentară de admitere se desfăşoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii 

în învăŃământul profesional cu durata de 3 ani, numai în cazul în care numărul candidaŃilor 
înscrişi depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea şcolară.  
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Toate unităŃile de învăŃământ care au în ofertă învăŃământ profesional cu durata de 3 ani au 
afişat la sediu procedura de admitere care cuprinde şi informaŃii privind proba suplimentară de 
admitere, care vizează:  
• disciplina din planul de învăŃământ al clasei a VIII-a la care se susŃine proba suplimentară 

de admitere;  
• programa de examen pentru disciplina la care se susŃine proba suplimentară de admitere;  
• modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere;  
• modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de 

admitere;  
• durata probei suplimentare de admitere;  
• modul de organizare şi desfăşurare a contestaŃiilor.  

 
Admiterea candidaților. Media de admitere 
 
Admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani se realizează în 3 etape conform 
anexei 2 a Metodologiei prevăzută în OMEN Nr. 3136 din 20.02.2014.  
În funcŃie de numărul candidaŃilor înscrişi, admiterea se realizează astfel:  
a) dacă numărul candidaŃilor înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii, admiterea 
candidaŃilor se face pe baza mediei de admitere:  

4

3ENABS
MAMAIP

+
==  

 
unde:  
MAIP = media de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani  
MA = media de admitere;  
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  
EN = media generală obŃinută la evaluarea naŃională susŃinută de absolvenŃii clasei a VIII-a. 
 
b) dacă numărul candidaŃilor depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea şcolară, admiterea 
se face luând în considerare în proporŃie de 70% media de admitere şi în proporŃie de 30% nota 
obŃinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea şcolară.  
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MAIP = media de admitere în învăŃământul profesional cu durata de 3 ani;  
MA = media de admitere calculată;  
PSA = nota obŃinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ. 
 
Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire  
 



 60

• Pentru absolvenŃii din promoŃiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media 
generală obŃinută la Evaluarea NaŃională se va înlocui cu media de la examenul de 
capacitate, pentru absolvenŃii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la teste naŃionale, 
pentru absolvenŃii din promoŃiile 2004-2007, cu media la tezele cu subiect unic susŃinute în 
clasa a VIII-a pentru absolvenŃii din promoŃiile 2008 și 2009.  

• Pentru candidaŃii care nu au susŃinut Evaluarea NaŃională, sau după caz, examenul de 
capacitate/ teste naŃionale/ tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obŃinută 
la evaluarea naŃională este 1 (EN = 1).  

• In cazul candidaŃilor care au înregistrat mai multe opŃiuni în fişa de înscriere la o unitate 
şcolară, la care numărul total de candidați nu depăşeşte numărul locurilor din ofertă, 
repartizarea pe calificări se face în ordinea opŃiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de 
admitere calculată (MA).  

• În cazul în care doi candidaŃi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaŃi folosind, 
în ordine, următoarele criterii:  

a) media generală la Evaluarea NaŃională din clasa a VIII-a 
 b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.  
• În cazul în care, la o unitate de învăŃământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc, 

există candidaŃi cu opŃiunea exprimată pentru acea unitate școlară şi aceeaşi calificare, care 
au mediile de admitere, precum şi toate mediile menŃionate mai sus egale, atunci toŃi aceşti 
candidaŃi sunt declaraŃi admişi la opŃiunea solicitată.  

• După fiecare etapă de admitere, listele cu candidaŃii admişi, respectiv respinşi, sunt afişate la 
sediul unităŃilor de învăŃământ care organizează învăŃământ profesional cu durata de 3 ani.  

 
După afişarea rezultatelor candidaŃii admişi depun la unităŃile şcolare la care au fost declaraŃi 

admişi, dosarele de înscriere care cuprind următoarele acte:  
• fişa de înscriere;  
• certificatul de naştere, în copie legalizată;  
• adeverinŃă cu notele şi media generală obŃinute la Evaluarea NaŃională clasa a VIII-a;  
• foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);  
• fişa medicală.  

 
CandidaŃii care nu îşi depun dosarele de înscriere, în perioada menŃionată în calendar, 

se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi 
utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăŃământul profesional.  
 
CandidaŃii respinşi la admiterea în învăŃământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi 
candidaŃii admişi, care doresc să renunŃe la învăŃământul profesional, se pot înscrie la 
admiterea în învăŃământul liceal. CandidaŃii declaraŃi admişi, care doresc să participe la 
admiterea în învăŃământul liceal, ridică fişele de înscriere la învăŃământul profesional cu 
durata de 3 ani de la secretariatele unităŃilor de învăŃământ la care au fost admişi, pe baza 
unei cereri.  
În acest caz, în fișa respectivă de înscriere în învățământul profesional se va completa la rubrica 
„mențiuni” opțiunea de participare la admiterea în învățământul liceal și de renunțare la locul 
ocupat în învățământul profesional cu durata de 3 ani, mențiune sub care semnează 
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candidatul, părintele/reprezentatul legal al elevului minor și conducerea unității de învățământ la 
care a fost admis în învăŃământul profesional cu durata de 3 ani.  
• Pentru a primi de la unitățile de învățământ gimnazial fișa de înscriere în învățământul liceal, 

în perioada menționată în calendarul admiterii în învăŃământul profesional cu durata de 3 ani, 
candidații respinși, sau care s-au retras în urma admiterii în învăŃământul profesional cu 
durata de 3 ani, depun la unitățile gimnaziale de la care provin fișa de înscriere la 
învățământul profesional cu durata de 3 ani din care rezultă că au fost respinși sau au 
renunțat la locul ocupat în învăŃământul profesional cu durata de 3 ani. 

 
Înscrierea şi repartizarea candidaŃilor în clasa a IX-a în învăŃământul profesional special se 

organizează în perioada prevăzută în calendarul admiterii în învăŃământul profesional cu durata 
de 3 ani, pe locurile alocate învăŃământului profesional special. 
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