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CUVÂNT ÎNAINTE

Admiterea în învăţământ reprezintă o etapă prioritară în dezvoltarea parcursului şcolar al elevului,
având, totodată, importanţă deosebită şi în rândul părinţilor.
În acest sens, Inspectoratul şcolar Judeţean Arad încearcă să ofere un sprijin informativ tuturor celor
interesaţi în ce priveşte adminterea în învăţământul liceal, profesional şi dual a elevilor absolvenţi de clasa
a VIII-a. Materialul propus adună la un loc, într-o formă accesibilă principalele informaţii de interes public
care vizează admiterea în clasa a IX-a a elevilor.
Oferta unităţilor de învăţământ totalizează un număr suficient de locuri, astfel încât toţi absolvenţii săşi găsească posibilitatea cea mai bună de a-şi continua studiile. Specializările şi calificările propuse ţin cont
şi de opţiunile deja exprimate de elevii de clasa a VIII-a în chestionarele adresate lor privind traseul de
şcolarizare dorit. În acelaşi timp, încercăm să corelăm cât mai bine specializările oferite cu actualele nevoi
de pe piaţa muncii. Reţeaua unităţilor de învăţământ liceal, propusă prin hotărâri ale consiliilor locale,
cuprinde un număr impresionant de profiluri, specializări, respectiv calificări profesionale, după
preferinţele şi vocaţia fiecărui elev absolvent. În municipiul Arad, în anul şcolar 2022-2023 toate unităţile
liceale îşi vor desfăşura activitatea în locaţiile cunoscute deja.
Ne exprimăm speranţa că examenul de evaluare naţională va fi cu succes pentru majoritatea
absolvenţilor de clasa a VIII-a, iar mediile de admitere vor reflecta o ierarhie valorică corectă.
Dorim, în numele colectivului Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, mult succes fiecărui absolvent
de clasa a VIII-a !
Inspector şcolar general,
Prof. Marius Sorin Göndör

Introducere
Pentru elevii claselor a VIII-a finalizarea nivelului gimnazial reprezintă o perioadă a
înterogaţiilor: Unde voi fi, peste un an, peste 5 sau 10? Cum voi ajunge acolo unde îmi doresc?
Ce traseu să aleg pentru ca visul meu să devină realitate? Activităţile de orientare şcolară şi
profesională îi ajută pe tineri să găsească răspunsuri la întrebările lor.
Pot exista şi elevi care se întreabă: E nevoie să continui studiile? Răspunsul la această
întrebare este unul singur: DA, şi aceasta din mai multe motive:
➢

în primul rând, orice zi în plus petrecută în şcoală este un câştig pentru tânăr şi pentru
comunitate;
➢
al doilea motiv este acela că Legea învăţământului (în vigoare) prevede obligativitatea
şcolarităţii pe parcursul a 10 ani;
➢
un alt motiv îl reprezintă faptul că, la absolvirea ciclului gimnazial, elevii nu au nicio
calificare care să le permite angajarea;
➢
şi, nu în ultimul rând, Codul muncii (Legea nr.53/2013, actualizat) prevede, la
articolul13 că:
(1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.
(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la
împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi
potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate
sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.
(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.
(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate
face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
Alegerea unei şcoli este o decizie foarte importantă, de ea depinzând, într-o mare măsură,
viitorul socio-profesional al tinerilor. Alegem o şcoală pentru a ne construi un viitor, pentru a ne
pregăti pentru o anumită profesie sau meserie.

Continuarea studiilor după absolvirea clasei a VIII-a
Care sunt posibilităţile de continuare a studiilor după absolvirea şcolii gimnaziale?
Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire şi foaia matricolă,
parte a portofoliului educaţional. După absolvirea gimnaziului, elevii urmează învăţământul
liceal sau învăţământul profesional.
Continuarea studiilor este nu doar obligatorie ci şi necesară pentru obţinerea unei calificări
profesionale care să permită intrarea pe piaţa muncii.
Absolvenţii învăţământului liceal primesc certificat de absolvire şi, la cerere, foaie
matricolă. Absolvenţii învăţământului liceal care susţin şi promovează examenul naţional de
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bacalaureat dobândesc şi diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învăţământul
superior, în condiţiile legii. Absolvenţii învăţământului liceal, filiera tehnologică, care promovează
examenul de certificare a calificării profesioanle dobândesc certificat de calificare profesională de
nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor.
Absolvenţii învăţământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de
certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3,
conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform
Europass.
Absolvenţii învăţământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de
certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pot
continua studiile în învăţământul liceal pentru dobândirea unei calificări de nivel 4.
Învăţământ liceal cuprinde clasele de liceu IX—XII/XIII, cu următoarele filiere şi profiluri:

Structura învăţământului liceal (în cazul unităţilor de învăţământ din judeţul Arad) este
următoarea:

FILIERA

PROFIL
REAL

TEORETICĂ
UMAN

SPECIALIZARE
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
ŞTIINŢE LE NATURII
FILOLOGIE
ŞTIINŢE SOCIALE
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ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE şI DESIGN
ARTĂ

ARTA ACTORULUI
ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE
MUZICĂ

VOCAŢIONALĂ

PEDAGOGIC
SPORTIV

ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOR
EDUCATOR - PUERICULTOR
SPORTIV
TEOLOGIE BAPTISTĂ

TEOLOGIC

TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
TEOLOGIE ORTODOXĂ
COMERŢ

SERVICII

ECONOMIC
TURISM ŞI ALMENTAŢIE
ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC
ELECTRIC
MECANICĂ

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

CONSTRUCŢII, INSTALAţII ŞI LUCRĂRI PUBLICE
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI
INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE
TEHNICIAN ÎN SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE

RESURSE
NATURALE ŞI
PROTECţIA
MEDIULUI

PROTECŢIA MEDIULUI
AGRICULTURĂ
INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Învăţământul profesional şi tehnic este format din:
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Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic,
tripartită, ce are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de
învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi contracte individuale de pregătire
practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore şi unitatea de învăţământ.
Structura învăţământului profesional (în cazul unităţilor de învăţământ din judeţul Arad)
este următoarea:
PROFIL

TEHNIC

DOMENIU

FINISAJE PENTRU CONSTRUCţII
CONSTRUCŢII CĂI FERATE, DRUMURI,
PODURI ŞI LUCRĂRI HIDROTEHNICE
LĂCĂTUŞĂRIE MECANICĂ STRUCTURI
PRELUCRĂRI LA RECE
STRUCTURI PENTRU CONSTRUCţII
ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI
ELECTRIC
MECANICĂ DE MOTOARE
MECANICĂ DE MONTAJ,
ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
AGRICULTURĂ
ALIMENTAŢIE

SERVICII

TURISM
ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI
OMENESC
TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
COMERŢ

este :

CALIFICARE PROFESIONALĂ

ZUGRAV, IPSOSAR, VOPSITOR,TAPETAR
CONSTRUCTOR, DRUMURI şI PODURI

LĂCĂTUş MECANIC PRESTĂRI SERVICII
STRUNGAR
ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR
ELECTRONIST APARATE ŞI ECHIPAMENTE,
ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE
MECANIC AUTO
MECANIC UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN INDUSTRIE
TÂMPLAR UNIVERSAL
TAPIţER - PLĂPUMAR - SALTELAR
FERMIER MONTAN
LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM
ZOOTEHNIST
OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZATOR ÎN UNITĂŢI DE
ALIMENTAŢIE
LUCRĂTOR HOTELIER
FRIZER - COAFOR -MANICHIURIST - PEDICHIURIST
OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR
DEALIMENTAŢIE,
COMERCIANT-VÂNZĂTOR

ÎN

UNITĂŢI

Structura învăţământului dual (calificările din unităţile de învăţământ din judeţul Arad)

PROFIL

DOMENIU

DOMENIU DE BAZĂ

SPECIALIZARE-CALIFICARE
bucătar

SERVICII

ALIMENTAţIE

Turism şi alimentaţie

Ospătar ( chelner), vânzător în unităţi de
alimentaţie
Cofetar-patiser

TURISM
INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE
TEHNIC

PRELUCRĂRI LA RECE
LĂCĂTUŞERIE
MECANICĂ STRUCTURI

Turism şi alimenentaţie
Industrie textilă şi pielărie
Mecanică
Mecanică
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Lucrător hotelier
Confecţioner produse textile

Operator la maşini cu comandă numerică
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj
tehnologic

Actele normative care reglementează admiterea
Care sunt actele normative care reglementează admiterea în clasa a IX-a de liceu sau de
învăţământ profesional pentru anul şcolar 2022 – 2023 ?
Procedurile de admitere în clasa a IX-a de liceu şi în învăţământul profesional pentru anul
şcolar 2022 – 2023 sunt reglementate prin următoarele acte normative.
1. Admiterea în clasa a IX-a, învăţământul liceal.
Ordinul M.E.C. nr. 5150/30.08.2021, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-20223, cu anexele:
Anexa 1 la Ordinul M.E. nr. 5150/2021, privind calendarul admiterii în învăţământul liceal de
stat
Anexa 2 la Ordinul M.E. nr. 5150/2021, privind calculul mediei de admitere utilizate pentru
admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2022 (nemodificată)
Anexa 3 la Ordinul M.E.C. nr. 5150/2021, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare şi
structura probelor de aptitudini pentru admiterea la liceele vocaţionale
Anexa 4 la Ordinul M.E. nr. 5150/2021, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare şi
structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a
IX-a cu predare a unei limbi modern în regim bilingv
Anexa 5 la Ordinul M.E.nr. 5150/2021, privind modelul declaraţiei de neluare în calcul a notei la
proba de limbă maternă, la stabilirea mediei de la Evaluarea Naţională (nemodificată)
Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4802/2010, privind metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, cu modificările şi completările
ulterioare
2. Admiterea în învăţământul profesional de stat de 3 ani
Ordinul M.E. nr. 5142/30 august 2021 privind organizarea ,desfăşurarea şi calendarul în
învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul 2022-2023
Anexa 1 la Ordinul M.E. nr. 5142/2021, privind calendarul admiterii în învăţământul profesional
de stat pentru anul şcolar 2022-2023

Anexa 2 la Ordinul M.E. nr. 5142/2021, privind Calendarul admiterii în invăţământul dual de
stat pentru calificările profesioanle de nivel 3 , conform Cadrului naţional al caloficărilor,
pentru anul şcolar 2022-2023
Ordinul M.E. nr. 3337/26.02.2021, privind modificarea Ordinului M.E.C. nr. 5449/2020
Ordinul M.E.N.C.ş. nr. 5068/2016, privind metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii
în învăţământul profesional de stat, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul M.E.N. nr. 3556/2017, privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a
admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional
al calificărilor.
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Calculul mediei de admitere
Cum este calculată media de admitere?
Media de admitere este media pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de
liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial. Media de admitere se calculează ca medie
ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a,
care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o
pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
Pentru profilul artistic, sportiv şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf,
media finală de admitere se calculează astfel:
(3 APT + MA)/4 = MFA

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:
(APT + MA)/2 = MFA

Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:
0,2 MA + 0,8 NP = MFA

În formulele de mai sus, abrevierile înseamnă :
ABS - media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
EN - media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a
APT – nota finală la probele de aptitudini
MA – media de admitere
MFA – media finală de admitere
NP - nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română
şi Matematică

Admiterea în învăţământul liceal vocational: probele de aptitudini
Ce sunt probele de aptitudini şi cum sunt acestea desfăşurate în acest an?
Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic,
pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de
începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, ce se desfăşoară în conformitate cu
Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în
liceele vocaţionale, prevăzută în ordinul 5150/2021..
Înscrierea candidaţilor la probele de aptitudini are loc în perioada 16 – 17 mai 2022,
direct la unitatea de învăţământ liceal sau prin mijloace electronice de comunicare.
Probele de aptitudini, respectiv echivalarea acestora se desfăşoară în perioada 18 – 20
mai 2022.
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La profilurile artistic, sportiv, teologic, militar şi pentru specializarea filologie de la liceul
Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Modalitatea de calcul al mediei finale
de admitere este prezentată mai sus, sub titlul Calculul mediei de admitere.
Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată,
putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ sau la alte
unităţi de învăţământ.
În cazul în care după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut
probe de aptitudini există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut
pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi
admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor
obţinute la această probă.
Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă
sau maternă sunt recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează
să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul
Bucureşti în care candidaţii au susţinut probele respective.

Admiterea în clasele cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne,
sau în limbile minorităţilor naţionale: probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modern sau maternă
În ce situaţii este necesară susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă?
Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar
2022-2023 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se organizează în
conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi
moderne în regim bilingv, prevăzută în Anexa 4.
Proba de verificare a a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au
studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru anul şcolar 2022 – 2023 în liceele care
organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale se organizaează în conformitate cu
Anexa 5.
Pentru grupele/clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru
începători nu se organizează proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. Admiterea
candidaţilor la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru
începători se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere şi în funcţie de opţiuni.
Candidaţii care, pe parcursul învăţământului gimnazial, promovează examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot
solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei
limbi moderne în regim bilingv.
Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la
examene cu recunoaştere internaţională se depun până la data de 23 mai 2022.
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Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei
limbi moderne în regim bilingv se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută
validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător
Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.
Se recunosc şi se echivalează numai rezultatele obţinute pentru limbile moderne la
examenele menţionate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.219/2010, cu modificările ulterioare.
Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform
prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.
Candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau
menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obţinute la
olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, şi li se echivalează cu
nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IXa cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obţinut
distincţia respectivă.
Candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de
învăţământ cu predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în limba
modernă în regim bilingv li se pot recunoaşte, la cerere, rezultatele obţinute la limba respectivă şi
li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu predare a limbii moderne în regim bilingv. Această prevedere se
aplică şi candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de
învăţământ din străinătate, având ca limbă de predare limba modernă pentru care se
organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv.
Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea
naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea
naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.
Unităţile de învăţământ liceal particular, autorizate să funcţioneze provizoriu sau
acreditate, pot opta să organizeze şi să desfăşoare procesul de admitere a absolvenţilor
clasei a VIII-a, pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învăţământul liceal,
conform prevederilor prezentului ordin.
La solicitarea unităţilor de învăţământ liceal particular, autorizate să funcţioneze
provizoriu sau acreditate, care optează pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de
admitere a absolvenţilor clasei a VIII-a pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în
învăţământul liceal conform prevederilor prezentului ordin, inspectoratele şcolare includ
oferta de şcolarizare în clasa a IX-a a acestora în aplicaţia infomatică utilizată pentru
repatizarea computerizată.
Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă se realizează în perioada 16 – 17 mai 2022.
Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă,
respectiv echivalarea acestrora se realizează în perioada 18 – 20 mai 2022.
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La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în
regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe
este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare. Pentru
organizarea şi desfăşurarea probei se constituie o comisie la nivelul unităţi de învăţământ
formată din profesori de specialitate (care nu au rude/ afini până la gradul II inclusiv în concurs).

Fişa de înscriere şi anexele fişei de înscriere
La ce folosesc fişele de înscriere şi anexele fişelor de înscriere ?
Unde se depun aceste anexe ? Recomandări de completare
Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform
modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere.
Fişa de înscriere pentru învăţământul liceal şi fişa de înscriere pentru învăţământul
profesional sunt diferite !
În unităţile de învăţământ gimnazial, fişele de înscriere se completează electronic cu
datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate şi sunt date elevilor pentru
completarea opţiunilor. Fişele de înscriere respectă întocmai modelul transmis de Ministerul
Educaţiei.
Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru
prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, (fie o fişă de
înscriere pentru învăţământ liceal, fie o fişă de înscriere pentru învăţământul profesional)
care este semnată şi ştampilată de directorul şcolii.
Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de aptitudini sau de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, fişa de înscriere listată pentru prima etapă de
admitere are anexată, în original, fişa cu rezultatele la probe (anexa fişei de înscriere),
semnată şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ la care acestea au fost susţinute.
Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o nouă fişă de înscriere, pentru
candidaţii care au participat la prima etapă, dar nu au fost repartizaţi.
Elevilor şi părinţilor li se recomandă completarea unui număr suficient de opţiuni
în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media lor de
admitere şi de media ultimului admis la liceele respective în anul precedent. Se va atrage
atenţia părinţilor asupra faptului că, în situaţia completării unui număr insuficient de
opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod
necorespunzător mediei sale de admitere.
Se recomandă elevilor să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de
admitere din anii precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului.
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Înscrierea la admitere în/din alt judeţ
Care sunt paşii ce trebuie parcurşi în aceste situaţii ?
Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea
candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută
de calendar, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din
seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la centrul special
de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de calendar.
Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc de la unitatea
şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi, după caz, cu
notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională 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 opţiuni la
şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea.
Candidaţii menţionaţi la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care
doresc să fie repartizaţi.
Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a făcut
înscrierea acestor candidaţi, în perioada prevăzută în calendar.

Repartizarea computerizată
În ce constă repartizarea computerizată ? Cum se pot obţine informaţii privind
locul atribuit unui absolvent de clasa a VIII-a?
Înscrierea în clasa a IX-a la învăţământul de zi a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia
celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care
solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru
romi sau pentru elevi cu CES, pentru care se aplică prevederile specifice) se face prin repartizare
computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului
pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin
planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.
La repartizarea computerizată din primele două etape de admitere participă numai elevii
care au susţinut evaluarea naţională.
La repartizarea computeriazată nu se iau în considerare:
(i) opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile
precizate la Art.3 al Ordinului MECTS nr. 4802/2010,
(ii) opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, ale
candidaţilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au
promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art.10 al Ordinului
MECTS nr, 4802/2010,
(iii) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, prevăzută în prezenta metodologie.
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Rezultatele repartizării computerizate se fac publice la data prevăzută de calndarul
admiterii. Datele personale ale candidaţilor: numele, iniţiala/iniţalele tatălui şi prenumele vor fi
publicate în formă anonimizată (coduri individuale).
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se aplică în mod
corespunzător.

Admiterea candidaţilor aparţinând etniei rroma
În ce condiţii se poate beneficia de repartizare pe locuri speciale destinate elevilor rromi?
Locurile speciale pentru candidaţii rromi se vor aloca peste numărul de locuri acordat
prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Comisiile de admitere
judeţene stabilesc, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunţă, prin afişare la sediul
inspectoratului şcolar, până la data de 9 mai 2022, unităţile de învăţământ, specializările şi
numărul de locuri alocate pentru candidaţii rromi
Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise,
de apartenenţă la etnia romă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii
elevilor pe locurile speciale pentru romi se realizează până la data de 27 mai 2022.
Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade nu va mai
fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2022-2023.
Candidaţii din etnia rromilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct
pentru aceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) b) din Ordinul MECTS nr. 4802/2010, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei
organizaţii civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituită, prin care se atestă
apartenenţa lor la etnia rromilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie.
În perioada 04–05 iulie 2022 are loc completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către
candidaţii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora,
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ.
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat, într-o
sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor
completate în fişa de înscriere, în data de 07 iulie 2022.
Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi, precum şi cei care au fost
repartizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi pot solicita şi
primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare
computerizată.
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Admiterea candidaţilor cu cerinţe educative speciale (CES)
Condiţii pentru a se putea beneficia de repartizare pe locuri speciale destinate
elevilor cu CES?
Pentru admiterea în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional (inclusiv dual) de
stat pentru anul şcolar 2022 - 2023, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul şcolar al
Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în
unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de
învăţământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind
constituirea formaţiunilor de elevi.
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii cu CES la clasele/unităţile de învăţământ
profesional la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul
dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul
candidaţilor.
Copia certificatului de orientare şcolară şi profesională, emis de COSP din cadrul CJRAE
Arad, se depune de către candidaţii care optează pentru admiterea pe locurile distinct alocate
candidaţilor cu CES la unităţile de învăţământ din care provin candidaţii 8 aprilie 2022. Acest
certificat este singurul document acceptat pentru admiterea pe locurile distinct alocate
candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă, conform prevederilor art.3 litera m)din
OMECTS nr 5574/2011, cu modificările ulterioare.
Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă
pentru candidaţii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfăşurată înaintea
fiecărei etape de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal
de stat pentru anul şcolar 2022 – 2023. La admiterea computerizată participă numai elevii care
au susţinut evaluarea naţională. Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale, cei care renunţă în
scris la locul repartizat şi candidaţii din seriile anterioare care nu depăşesc 18 ani până la data
începerii, pot opta pentru participarea la sesiunea comună de repartizare computerizată.

Înscrierea candidaţilor admişi
Care sunt documentele care se depun sau se transmit pentru înscrerea pe locul unde este
repartizat absolventul?
Există două acte normative care reglementează perioadele de înscriere ale candidaţilor admişi :
Anexa 1 la ordinuL ME 5130/30.08.2021 privind Calendarul admiterii în învământul
liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023
Anexa 1 la Ordin-5142_2021 privind
Calendarul
admiterii în învăţământul
profesional de stat şi învăţământul dual de stat în anul şcolar 2022 - 2023.
Astfel, înscrierea candidaţilor admişi are loc, după cum urmează:
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DATA
LIMITĂ/PERIOADA
Învăţământul liceal de stat
15–20 iulie 2022

EVENIMENTUL
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost
repartizaţi

Învăţământul profesional Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii
de stat şi în învăţământul au fost declaraţi admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii
dual de stat
dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de
aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la
18 – 21 iulie 2022
admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de
depunere a dosarelor de înscriere.

Ce conţine dosarul de înscriere a candidaţilor admişi?
Conform art.53 (1) din Anexa 1 la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, dosarul de
înscriere cuprinzând actele de studii în original se compune din:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere (vezi Menţiuni);
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.

MENŢIUNI:
1) Art.2 (16) din Ordinul M.E. nr. 5150/30.08.2021
„La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) şi
certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către
angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.
2) Art.2 (17) din Ordinul M.E. nr. 5150/31.08.2021
Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au
depus dosarele de înscriere în termen sau au renunţat, în scris, la locul ocupat şi candidaţii care
nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar,
din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat se repartizează computerizat în a doua
etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi
pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2022 - 2023.
Dosarul candidaţilor admişi în învăţământul profesional şi dual va conţine aceleaşi
documente ca şi cel pentru candidaţii admişi la învăţământul liceal.
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Soluţionarea cazurilor speciale
Care pot fi cazurile speciale şi cum se soluţionează acestea?
După repartizarea computerizată din a doua etapă de admitere se rezolvă situaţiile
speciale prevăzute la art. 54 alin. (1) din OMECTS nr. 4.802/2010 (situaţii medicale speciale,
schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri
rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza
de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc.), respectându-se, în toate cazurile,
criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de elevi în clasă.
Criteriul referitor la media de admitere se referă la media de admitere a ultimului admis
prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării
computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de şcolarizare la specializarea/clasa
respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidaţii rromi
şi pentru candidaţii cu CES.
Candidaţii gemeni/tripleţi se pot redistribui de către comisiile de admitere judeţene în
clasa celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis la
specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal
al elevului.
Soluţionarea situaţiilor speciale apărute după cele două etape de admitere computerizată
este programată pentru perioada 21, 22 şi 25 iulie 2022.
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Etapa a doua de admitere
Cine participă la etapa a doua de admitere şi cum se organizează aceasta ?
La a doua etapă de admitere participă absolvenţii de clasa a VIII-a:
● care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele
de înscriere în termen
● care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere dar au renunţat, în scris, la
locul ocupat
● care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de
admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat.
Candidaţii înscrişi la etapa a II-a de admitere se repartizează computerizat în a doua etapă de
admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei
din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022
- 2023.
Etapa a II-a de admitere este programată pentru perioada 25 iulie – 6 august 2022.

Admiterea elevilor după susţinerea examenelor de corigenţă
Cum vor fi admişi elevii corigenţi, după promovarea examenelor de corigenţă ?
Elevii corigenţi care promovează examenul de corigenţă sunt rapatizaţi de către Comisia
judeţeană de admitere pe locurile libere disponibile, până la începerea cursurilor anului şcolar
2022– 2023. Ordinea de departajare este dată de media de absolvire a şcolii gimnaziale.

Admiterea în clasele de învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă
Cine are posibilitatea de a studia la aceste forme de învăţământ liceal şi cum se
organizează admiterea ?
În clasele a IX-a, forma de învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pot fi şcolarizaţi
acei absolvenţi de învăţământ gimnazial din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani
până la începerea cursurilor anului şcolar 2022 – 2023.
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢÂMÂNTUL LICEAL DE STAT
Pentru anul şcolar 2022 - 2023

DATA
LIMITĂ/PERI
OADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii
Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile
legate de admitere

9-13 mai 2022

20 mai 2022

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere,
precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului
şedinţelor/acţiunilor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de
către părinţii acestora, precum şi a Metodologiei şi a Calendarului admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022 - 2023, precum şi a unei adrese de
e-mail şi a unui număr de telefon, dedicate admiterii
Transmiterea
la Ministerul
Educaţiei a broşurilor de admitere ale fiecărui
judeţ, în versiune electronică şi tipărită

16 mai– 3 iunie
2022

Şedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de
admitere şi a planului de şcolarizare,organizate la unitatea de învăţământ sau prin
mijloace electronice de comunicare (telefon,e-mail,videoconferinţă on-line etc.)

8 iunie 2022

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

9 iunie 2022

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

30 iunie 2022

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei
de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia
informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice
Depunerea declaraţiilor de către părinţii sau reprezentanţii legali ai candidaţilor care
optează pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la
proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ de
provenienţă.

1 iulie 2022

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul
unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a,
cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională
din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicaţia
informatică centralizată.

1 iulie 2022

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a
VIII-a.
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Probele de aptitudini
11–13 mai 2022
16 -17 mai 2022
18 –20 mai 2022
23 mai 2022

27 mai 2022

8 iunie 2022

Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii
care doresc să participe la probe de aptitudini.
Înscrierea pentru probelor de aptitudini.
Desfăşurarea probelor de aptitudini
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini
Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către Comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi
laprobele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică
centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti
către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei
elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin
activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a
listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea
candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia
informatică centralizată

30 iunie 2022

1 iulie 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti
către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a
bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea
finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a
listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de
aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal
respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată
Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscrierea ale
candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de
aptitudini. Candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut
probe de aptitudini, precum şi candidaţilor care au fost admişi dar care au
declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut , li se poate elibera, de către
unitatea de învăţământ gimnazial, fişa de însciere, pentru repartizarea
computerizată.

4 iulie 2022

Transmiterea, în format electronic către Centrul naţional de admitere a listei
candidaţilor admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe
de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia
informatică centralizată.
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Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
11–13 mai 2022 Eliberarea/ transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii
care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă.
16-17 mai 2022 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă .
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la
examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice
în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de
circulaţie internaţională pot fi depuse/transmise la unitatea de învăţământde
provenienţă până la data de 23 mai 2022.
18–20 mai 2022 Desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă.
23 mai 2022

27 mai 2022

Comunicarea rezultatelor la probele de verificarea cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă
Depunerea contestaţiilor la probele de verificarea a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană a listelor cu rezultatele finale la
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin
completarea acwstora în aplicaţia centralizată.
30 - 31 mai 2022 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii
au susţinut probele de verificarea cunoştinţelor de limbă maternă
3 iunie 2022

8 iunie 2022

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au
participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la
unităţile de învăţământ de provenienţă
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în
format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor care au
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a
rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii
acestora în aplicaţia informatică centralizată

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi

8 aprilie 2022

şedinţe de instruirea profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru minorităţi
privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi
şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile
speciale pentru rromi
NOTĂ:După fiecare şedinţă,se va întocmi proces-verbal de informare/instruire
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Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă

27 mai 2022

NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şionline. În această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de
învăţământ din care provine candidatul ,în format pdf.,având semnătura electronică
a emitentului.Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine
atât organizaţiei rromilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne
proprii cu privirela eliberarea recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal al
elevului car esolicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la e tnia rromă.
Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării
scrise, de apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în
vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.

27 mai 2022
09 mai 2022

NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior
acesteiperioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere
înînvăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023!
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi(1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru
fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită în
scrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora,asistaţi de
diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis
04 – 05 iulie 2022 electronic. Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişa listată de
calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea
fişelor corectate din calculator.
NOTĂ:Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!

07 iulie 2022

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi comunicarea
rezultatelor candidaţilor.
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat întro sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza
opţiunilor completate în fişa de înscriere.
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi, precum şi cei care
au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fos
trepartizaţi, pot solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea participa la
prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat
pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care
nu împlinesc18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023.

Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în
unităţile de învăţământ de masă
08 aprilie 2022

Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de Centrul
Judeeţan/ al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională
(CJRAE/CMBRAE), care atestă existenăa unei cerinţe educaţionale speciale a
elevului.
NOTĂ: Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document
acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr 5574/2011, cu
modificările ulterioarea, pentru admiterea pe locuri disctincte alocate candidaţilor cu
CES în unităţile de învăşământ de masă
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08 aprilie 2022

09 mai 2022

Depunerea şi înregistrarea de către părinţi / reprezentatntul legal, la unitatea de
învăţământ de provenienţă, a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis
de CJRAE/CMBRAE , care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a
elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinc alocate în unităţile de
învpţământ de masă.
Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de învăşţământ de masă pentru
candidaţi
cu
CES(1-2
locuri/
fiecare
clasă/grupă
pentru
fiecare
literă/profl/specializare/ domeniu de pregătire/calificare)
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii diriginţi,
privind admiterea pe locurile distinct alocate înunităţile de învăţământ de masă
pentru elevii cu CES.

27 mai 2022

04–05 iulie2022

NOTĂ: şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să
candideze pe locuri distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la
acesteapot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai unităţilor de
învăţământliceal, profesional şi profesional dual de masă,specialişti din cadrul
CJRAE/CMBRAE, precum şi alţi factori reprezentativi.După fiecare şedinţă, se va
întocmi proces-verbalde informare/instruire.
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită
înscrierea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ
de masă şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea
de învăţământ . Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de
înscriere,verificarea de părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de
calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea
fişelor corectate din calculator.
NOTĂ:Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!

07 iulie 2022

Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile
de învăţământ de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor.
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES se face
computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de
admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere.
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu
CES,precum şi cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la
locul pe care au fost repartizaţi, pot solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a
putea participa la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în
învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei
din seriile anterioare care nu împlinesc 18 an ipână la data începerii cursurilor anului
şcolar 2022-2023.

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special Repartizarea se
face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti,
publicate pe site-ul inspectoratului şcolar
judeţean/al
Municipiului
Bucureşti
şi
comunicate
unităţilor de învăţământ până la
04–06 iulie 2022
data de 3 iunie 2022.
Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a
candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia.
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Etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat
pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare
care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2022 - 2023
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIIIa şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII - a,la unitatea
de învăţământ sau prin formular transmis electronic

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!

04–11 iulie
2 022

04–11 iulie
2022
04–11 iulie
2022

12 iulie 2022

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care
doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor,
conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere.
NOTĂ:Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii
nerepartizaţi pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă
candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în
scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi ,care doresc să participe
la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal
de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2022-2023, completează opţiunile în perioada 8 – 11iulie 2022
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică
centralizată ) a datelor din fişelede înscriere
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată
de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată
şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând
aplicaţia informatică centralizată
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centre le de înscriere
la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei
absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin
confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de
opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

12 iulie 2022

13 iulie 2022

13 iulie 2022

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene /al
municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de
către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică
centralizată
Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum
candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care aufost
deja admişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc., de către
Comisia naţională de admitere şi comisiile de admitere judeţene/a
municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională
Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia
informatică centralizată
21

14 iulie 2022
14 iulie 2022

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor
clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2022-2023
Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în
învăţământul liceal de stat,conform procedurii stabilite de Comisia naţională
de admitere
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în
unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

15 - 20
iulie 2022

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost
repartizaţi

20 iulie 2022

Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei
locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această
etapă de admitere

21, 22 şi 25
iulie 2022

Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti,
a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

A doua etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal
de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2022 - 2023
25 iulie 2022

Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv
acelor destinate candidaţilor rromi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu
CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de
verificarea cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau la probele de
verificarea cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă,inclusiv a
26 iulie 2022 candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile
distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă
27 - 28 iulie 2022 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

a probelor de

verificarea

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudinişi la probele de verificare a
28 - 29 iulie 2022 cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor
contestaţii
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Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi
computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele
de înscriere în termen, a candidaţilor care au fost respinşi la licee/clasele
01 – 03 augustcare au organizat probe de aptitudini şi a candidaţilor care au susţinut probe
2022
de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă în
etapa a doua, precum şi a candidaţilor care nu au participat sau au perticipat
la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite
motive, nu au fost repartizaţi computerizat, inclusiv a candidaţilor pe locurile
speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate
candidaţilor cu CES în unităţile de masă.
Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au
susţinut evaluarea naţională.
Notă: Candidaţii pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii pentru locurile
distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă îţi
păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care cau rămas libere
după soluţionarea situaţiilor speciale.
Repartizarea candidaţilor din etapa a doua, de către comisia de admitere
judeţeană/ a municipiului Bucureşti. Repartizarea se face conform unei
04- 05 august proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului
2022
Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/ al municipiului
Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 11 iulie 2022.
Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin
06 august 2022 confirmarea închiderii operaţiunilor
specifice în aplicaţia informatică
centralizată.

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă
redusă
09 mai 2022

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile
anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2022-2023

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă
pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până
la data începerii cursurilor anului şcolar 2022- 2023
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor
14-15 iulie,
dinseriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
18-20 iulie 2022 cursurilor anului şcolar2022 -2023
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18
21,22 şi 25
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 – 2023 pe locurile de
iulie 2022
la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă
04 iulie 2022

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din
proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Admitere poate aproba, în situaţii justificate,
modificarea datelor limită/perioadelor şi evenimentelor din calendarul admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023.
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Modelul fişei de înscriere şi al anexelor acesteia
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ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PROFESIONAL ŞI PROFESIONAL DUAL
DE STAT
pentru anul şcolar 2022 - 2023
CALENDARUL
admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022—2023
Activitatea

Data-limită/
Perioada

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilorîn învățământul
profesional de stat
16 mai—3 Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de clasa a VIII-a și
iunie 2022 părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție
și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul
dual, și a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și
învățământul dual de stat
În județele în care există plan de școlarizare pentru învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele
specifice privind învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de
comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.).
16—27 mai Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) organizează târgul
2022
ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de
învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat și/sau dual vor implica și operatori
economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la
nivel regional.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință
online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.).
8 iunie 2022 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului
București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvențilorclasei a VIII-a, precum
și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor
informații în aplicația informatică centralizată
9 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională deadmitere a
bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea
finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă
N O T Ă:
Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și online. În această situație,
recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format PDF,
27 mai 2022 având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării
revine atât organizației rromilor care o emite, potrivit statutului și procedurilorinterne proprii cu privire la
eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei
recomandări de apartenență la etnia rromă.
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Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia
rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru
rromi
27 mai 2022 N O T Ă:
Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare pentru nicio etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar
2022—2023.
Admiterea pe locurile speciale pentru rromi
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locurile speciale
pentru rromi de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistațide diriginții claselor a
4—5 iulie VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
2022
N O T Ă:
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o
repartizare nedorită!
Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi la ISJ/ISMB — comisiade
6 iulie 2022
admitere județeană/a municipiului București
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților
N O T Ă:
Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe
baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisiade admitere
județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și
comunicată unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022.
7 iulie 2022 Mediile de admitere pentru candidații rromi care candidează pe locurile speciale pentru rromi în
învățământul profesional și dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologiade
organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinulministrului
educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea
calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere. Candidații nerepartizați vor ridica
fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere.
Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale
speciale (CES)în unitățile de învățământ de masă
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admitereape locurile
distinct alocate pentru elevii cu CES
N O T Ă:
27 mai 2022 Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinctealocate în
unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de
învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și
alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
Admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locuri distincte alocate
pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către candidații și de către părinții acestora, asistați de
4—5 iulie diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmiselectronic
2022
N O T Ă:
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o
repartizare nedorită!
4—5 iulie Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru candidațiicu CES la
2022
ISJ/ISMB — comisia de admitere județeană/a municipiului București
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Repartizarea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în învățământul de masă și
comunicarea rezultatelor candidaților
N O T Ă:
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ordinea descrescătoare a medieide
admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia
de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului
7 iulie 2022 București și comunicată unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022. Mediile de admitere pentru candidații
cu CES care candidează pe locurile special destinate acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din
Metodologia de organizare și desfășurare a admiteriiîn învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul
ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la
acea calificare profesională seorganizează probă suplimentară de admitere.
Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați,
dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica fișele de înscriere la învățământul
profesional și dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere.
Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru
înscriereaîn învățământul liceal, profesional de stat și dual)
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a
municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată
unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022. Procedura poate să prevadă inclusivposibilitatea de repartizare
4—6 iulie computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia. N O T Ă:
2022
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu celeprevăzute
de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în metodologia de organizareși desfășurare a
admiterii în învățământul liceal de stat.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual destat cu
informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale deabsolvire,
notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestoradin aplicația
informatică centralizată.
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesionalși dual de stat,
4—8 iulie
pentru candidații care solicită aceasta
2022
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere
completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
N O T Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-acu situația
școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza
fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiileși îndrumările
4—8 iulie necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
N O T Ă:
2022
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la
această etapă atât candidații rromi — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu
CES — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora sau care au renunțat, în scris, la locul ocupat.
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Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților
înscriși în învățământul profesional
La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea
de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea
probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii(data, locul de desfășurare, ora,
acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba
8 iulie 2022 suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care
numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu
s-a organizat proba suplimentară, în situațiaîn care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul decandidați
înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unitățile de învățământ
care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământulprofesional de stat la calificările pentru
care se organizează preselecție, precum și procedura de
preselecție.
11—12 iulie Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia,conform
2022 Pentru graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție
candidații
care optează
pentru unitățile
de învățământ
și calificările
la care se
organizează
sesiune de
preselecție
Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea
de preselecție
11—12 iulie Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea
2022 Pentru înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ și calificări la care nu scandidații au organizat probe de preselecție în învățământul profesional sau probe eliminatorii în învățământ dual până
care optează
la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional, respectiv în învățământul dual.
pentru unitățile
În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile,
de învățământ
comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmeazăo probă suplimentară
și calificările
la care se de admitere și de informații detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte
organizează necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Secretariatele unităților de învățământ care
sesiune de organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție,
preselecție fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care
organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție
(respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual).
11—13 iulie Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual de stat
2022 Pentru de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție
candidații N O T Ă:
care optează În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale lacare
pentru unitățile
unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși
de învățământ
pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Încazul retragerii fișelor de
și calificările înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate deaceștia pot fi admiși alți candidați care
la care se
organizează au susținut și promovat proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.
sesiune de
preselecție
Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează înînvățământul
profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv eliminatorii, pe
baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum
11—13 iulie și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, se potînscrie și candidați
care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.
2022
N O T Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea
candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se
face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoareaunitate de învățământ și a
calificărilor profesionale pentru care optează.
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Data-limită/
Perioada

Activitatea

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
profesional de stat, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat Afișarea informațiilor (data, locul
de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, altedetalii organizatorice) privind organizarea
probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare
13 iulie 2022 decât numărul locurilor oferite — situație în care se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de
admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește
numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba
suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați
înscriși la învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
Desfășurarea probei suplimentare de admitere
N O T Ă:
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ pentru care numărulcelor înscriși
14 iulie 2022 este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea
candidaților cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
14 iulie 2022 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care auorganizat
proba
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitereRezolvarea
contestațiilor
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor de cătreunitățile de
învățământ care au organizat proba suplimentară de admitere
15 iulie 2022 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere,conform
precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea la comisia de
admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în
învățământul profesional de stat, de către toate unitățile deînvățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu
proba de preselecție/admitere
Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, pentru învățământul profesional de
stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat
Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților admiși
și a celor respinși la învățământul profesional de stat
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea
fișelor de înscriere de către candidații respinși
15 iulie 2022 Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape deadmitere
se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor
de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri
minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor
ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, sepoate decide redistribuirea candidaților, prin
comisia de admitere județeană/a municipiului București,în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități
școlare în cadrul unei ședințe publice la care vorfi invitați să participe
Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinșiCandidații
18—21 iulie
respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de
2022
admitere în învățământul profesional, în învățământul dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admișiÎn cazul
18—21 iulie retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate
2022
de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu
condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional la
21 iulie 2022 comisia județeană/a municipiului București de admitere a situației locurilor rămase libere în urma finalizării
depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
22 iulie 2022

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Pentru
rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu varepartiza
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candidați la calificările la care s-a organizat preselecție.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ
profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
22 iulie 2022 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile deînvățământ
gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat și în
învățământul dual din județ/municipiul București
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ
profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
22 iulie 2022 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile deînvățământ
gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat și în
învățământul dual din județ/municipiul București
Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase
libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa Ide admitere și rezolvarea
cazurilor speciale
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a deadmitere
în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București.
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale lacare
25 iulie 2022
unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări
profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de
învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a
listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de
stat
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile deînvățământ
25 iulie 2022 gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu
evidențierea distinctă a celor din învățământul dual din județ/municipiul București
Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere
în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București
25 iulie 2022
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a deadmitere
în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București.
Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul
profesional și dual de stat pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I deadmitere
în învățământul profesional de stat sau în învățământul dual
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă
26—28 iulie
modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei
2022
de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă.
N O T Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere.
Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu aufost
repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul
profesional, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământulprofesional, pe baza fișei de
înscriere în învățământul profesional și dual de stat
26—28 iulie
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiileși îndrumările
2022
necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
N O T Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.Pot participa la
această etapă atât candidații rromi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
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Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților
înscriși în învățământul profesional
Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se organizează probe de preselecție/probe
eliminatorii și/sau probe de admitere, indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care
se organizează probă de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor
disponibile, se vor afișa împreună cu lista candidaților înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data,
ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).
Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doarla
28 iulie 2022 calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatearedistribuirii la
celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în
fișa de înscriere pentru aceste calificări.
În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se
organizează sesiune de preselecție, însoțită de mențiunea că în cazul candidaților respinși la proba de
preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentrucalificări
profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție, aceștia vor fi repartizați de către
comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere dupăfinalizarea etapei a II-a de
admitere.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați
înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unitățile de învățământ care
organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se
organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.
29 iulie 2022 Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia,conform
Pentru
graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție
candidații
care optează
pentru
unitățile
de învățământ
și calificările
la care se
organizează
sesiune de
preselecție
Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea
de preselecție
Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea
29 iulie 2022 candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a deadmitere de către
Pentru
comisia de admitere județeană/a municipiului București.
candidații Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la
care optează cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea
pentru
participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere.
unitățile
Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a
de învățământ
municipiului București
și calificările
la care se În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale lacare
organizează unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați
sesiune de înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. În situația în care
preselecție numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilordisponibile, comunicarea
rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmeazăo probă suplimentară de admitere și
de informații detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate
a candidaților, alte detalii organizatorice). Rezultateleobținute la probele de preselecție nu pot fi contestate.
1 august
2022

Derularea probei suplimentare de admitere în unitățile de învățământ la care numărul de candidați depășește
numărul de locuri

1 august
2022

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care auorganizat
proba
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2 august
2022

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitereRezolvarea
contestațiilor la proba suplimentară de admitere
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor de cătreunitățile de
învățământ care au organizat proba suplimentară de admitere
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere,conform
precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea la comisia de
admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în
învățământul profesional de stat de către toate unitățile deînvățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu
proba de preselecție/admitere

3 august
2022

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de
stat a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat
Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților admiși
și a celor respinși la învățământul profesional de stat
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea
fișelor de înscriere de către candidații respinși
Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de
admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că,după
depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuriminim necesar
pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București,
prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul uneiședințe publice la care vor fi
invitați să participe

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admișiÎn cazul
4—5 și 8 retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate
august 2022 de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu
condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de
învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a
listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate în învățământul profesional de stat,

8 august
2022

inclusiv în învățământul dual
Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere,
se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional sau calificări în învățământul dual la care au
prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților
înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care, în urmaconsultării cu operatorii economici și cu acordul
acestora, sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire
organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, informează în scris comisia de
admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către
comisia de admitere județeană/a municipiului București
Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere șia graficului
activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilorspeciale
9—10
august 2022 Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de
rezolvare a cazurilor speciale
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Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Repartizarea de
către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nuau participat sau nu au fost
admiși la etapele anterioare de admitere, atât la învățământul liceal, cât și la cel profesional și dual, sau au
fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere
9—10
august 2022
(conform
graficului
afișatde
comisia de
admitere
județeană/a
municipiului
București)

Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelulunităților
de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitelelegale formațiuni de
studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime
legale
Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru
care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu, precumși părinții/tutorii legali ai
acestora.
N O T Ă:
Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilorproceduri de
admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul
învățământului dual, probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe
numărul de locuri disponibile vor fi posibile doar cu acordul scris al unității deînvățământ, transmis în urma
consultării cu operatorii economici.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ
care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe
formațiuni de studiu legal constituite

Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurilerămase libere în
10 august învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și
2022
redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București
10 august Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin
2022
confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
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CALENDARUL
admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3,
conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2022—2023

Data-limită/
Perioada

Activitatea

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual
Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de clasa aVIII-a și
părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a
planului de școlarizare în învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual,a modului de
16 mai—3 iunie
completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat În județele care au
2022
plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, aspectele specifice privind
învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare
(telefon, e-mail, videoconferință online etc.).

16—27 mai
2022

8 iunie 2022

9 iunie 2022

Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) organizeazătârgul
ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de
învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual și/sau pentru învățământul profesional de
stat vor implica și operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune
dedicată ofertei educaționale la nivel regional.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE,
ISJ/ISMB etc.).
Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a
municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților
clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin
completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de
admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin
confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

27 mai 2022

Pregătirea admiterii
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă
N O T Ă:
Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și online. În această situație,
recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format PDF,
având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării
revine atât organizației rromilor care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la
eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului caresolicită eliberarea unei
recomandări de apartenență la etnia rromă.
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27 mai 2022

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise de apartenențăla etnia
rromă la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru
rromi
N O T Ă:
Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare pentru nicio etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar
2022—2023.
Admiterea pe locurile speciale pentru rromi

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locurile speciale
pentru rromi de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistațide diriginții
4—5 iulie 2022 claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
N O T Ă:
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la
o repartizare nedorită.
Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi la ISJ/ISMB — comisiade
6 iulie 2022
admitere județeană/a municipiului București

7 iulie 2022

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților
N O T Ă:
Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și
pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisiade
admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului
București și comunicată unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022.
Mediile de admitere pentru candidații rromi care candidează pe locurile speciale pentru rromi în
învățământul profesional și dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru
de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform
Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu
modificările și completările ulterioare.
Pot fi repartizați candidați rromi la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, nu se
organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile,
numai după primirea acordului scris din partea operatorului economic implicat în formațiunea de învățământ
dual respectivă de alocare a locurilor suplimentare pentru rromi peste numărul de locurisolicitate inițial de
operatorul economic respectiv pentru școlarizarea în învățământul dual.
Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de
admitere.

Admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale
(CES)în unitățile de învățământ de masă
Pregătirea admiterii

27 mai 2022

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admitereape
locurile distincte alocate pentru elevii cu CES
N O T Ă:
Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinctealocate în
unități de învățământ de masă și la acestea pot participa în calitate de invitați reprezentanți ai unităților de
învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum
și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
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Admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locuri distincte alocate
pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către candidații care solicită acestlucru și de către
părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sauprin formular transmis
4—5 iulie 2022 electronic
N O T Ă:
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la
o repartizare nedorită.
Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru candidațiicu
4—5 iulie 2022 CES la ISJ/ISMB — comisia de admitere județeană/a municipiului București

7 iulie 2022

Repartizarea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în învățământul de masă și
comunicarea rezultatelor candidaților
N O T Ă:
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ordinea descrescătoare a medieide
admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către
comisia de admitere județeană, respectiv a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar
județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data 3 iunie 2022.
Mediile de admitere pentru candidații cu CES care candidează pe locurile special destinate acestora se
calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare aadmiterii
în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național alcalificărilor,
aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările
ulterioare.
Pot fi repartizați candidați cu CES la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de
admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe
numărul de locuri disponibile, numai după primirea acordului scris din partea operatorului economic
implicat în formațiunea de învățământ dual respectivă de alocare a locurilor suplimentare pentru
candidați cu CES peste numărul de locuri acordate prin planul de școlarizare în învățământul dual. Candidații
nerepartizați pe locurile distincte alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fostrepartizați, dar
care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica fișele deînscriere la
învățământul profesional și dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere.

Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru
înscriereaîn învățământul liceal, profesional de stat și dual)
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a
4—6 iulie 2022 municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată
unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022. Procedura poate să prevadă inclusivposibilitatea de
repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.
N O T Ă:
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul dual special sunt similare cu cele prevăzute de
reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în metodologia de organizare șidesfășurare a
admiterii în învățământul liceal de stat.
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Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual
Etapa I de admitere în învățământul dual
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în
învățământul profesional și dual de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor
a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a,
prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesionalși dual de
4—8 iulie 2022 stat, pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul dual
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa
fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă.
N O T Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-acu
situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual,pe baza fișei
de înscriere în învățământul profesional și dual de stat
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările
4—8 iulie 2022 necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
N O T Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa
la această etapă atât candidații rromi — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și
candidații cu CES — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților
înscriși în învățământul dual
În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărulde locuri
disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul
de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliateprivind organizarea
probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte
8 iulie 2022
necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va precizadacă se organizează probe
de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați
depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat
probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de
candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
11—12 iulie Derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform
2022 Pentru graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii
candidații care
optează pentru
unitățilede
învățământ și
calificările la
care se
organizează
probe
eliminatorii
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Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probe
eliminatorii
11—12 iulie Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul
2022 Pentru
fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de
candidații care
optează pentru admitere, la o altă unitate de învățământ care organizează învățământ dual la carenu s-au organizat probe
eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat
unitățilede
învățământ și probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendaruladmiterii în învățământul dual, respectiv
calificările la în învățământul profesional.
care se
În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul
organizează de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de
probe
numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii, se afișează și precizări detaliate privind
eliminatorii
organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaților, alte detalii organizatorice).
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea
candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dualde stat în vederea
înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional saudual la calificări la care nu
s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazulînvățământului dual.
Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
Ridicarea de către candidații respinși la probele eliminatorii a fișelor de înscriere la învățământul
11—13 iulie profesional și dual de stat de la unitatea de învățământ care a organizat probele
2022 Pentru N O T Ă:
candidații care În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale lacare
optează pentru unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind
unitățilede
considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații
învățământ și
vor fi informați că, în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările
calificările la profesională(e) pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de
care se
admitere.
organizează
În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la probele eliminatorii, pe locurile eliberate
probe
de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat probele respective, înordinea
eliminatorii
rezultatelor obținute la aceste probe.
Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la unitățile de învățământ care școlarizează în
învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe eliminatorii în
învățământul dual sau, respectiv, de preselecție în învățământul profesional, pe baza fișei de înscriereîn
11—13 iulie învățământul profesional și dual de stat. Se pot înscrie și alți candidați interesați care nu s-au înscrisîn
perioadele de înscriere prevăzute mai sus.
2022
N O T Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea
candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de
înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoareaunitate de învățământ și
a calificărilor profesionale din învățământul dual pentru care optează.
Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual
Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, altedetalii
organizatorice) privind organizarea probelor de admitere la unitățile de învățământ unde numărul de
candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum și în cazul în care s-a decis
13 iulie 2022 susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul delocuri disponibile
— situație în care se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toatecalificările sau doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri,cu posibilitatea redistribuirii la
celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, însituația în care candidații au
optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați
înscriși la învățământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare calificare profesională
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14 iulie 2022

14 iulie 2022

15 iulie 2022

15 iulie 2022

18—21 iulie
2022

18—21 iulie
2022

21 iulie 2022

22 iulie 2022

22 iulie 2022

Desfășurarea probelor de admitere
N O T Ă:
Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionalepentru
care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a
decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri
disponibile în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea de
probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la carenumărul de
candidați depășește numărul de locuri.
Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual de către unitățile de învățământ care
au organizat aceste probe
Depunerea contestațiilor la probele de admitereRezolvarea
contestațiilor
Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.
Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământcare le-au
organizat
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere,conform
precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a
celor respinși la admiterea în învățământul dual de către toate unitățile de învățământ,indiferent dacă au
desfășurat sau nu probe de admitere
Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților declarațiadmiși
în învățământul dual și în învățământul profesional de stat
Afișarea de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admișiși a celor
respinși
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv
ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de
admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după
depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de
admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situațiaîn
care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime,
se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia județeană/a municipiului București de
admitere, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare, în cadrul unei ședințe publicela care
vor fi invitați să participe.
Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de stat de către candidații declarați respinși
Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în
etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual sau în etapa a II-a de admitere în
liceu.
Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admișiÎn cazul
retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile
eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în
această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional la
comisia județeană/a municipiului București de admitere a situației locurilor rămase libere în urma finalizării
depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Pentru
rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu varepartiza
candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ
profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de
învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul
profesional de stat și în învățământul dual din județ/municipiul București
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25 iulie 2022

25 iulie 2022

25 iulie 2022

26—28 iulie
2022

26—28 iulie
2022

Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurilerămase libere
în învățământul dual și în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de
admitere și rezolvarea cazurilor speciale
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de
admitere în învățământul dual de stat din județ/municipiul București.
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale lacare
unitatea de învățământ nu a organizat probă eliminatorie, aceștia vor fi considerați înscriși pentrucelelalte
calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de
învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureștia listelor
actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul dual
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de
învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional
de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual din județ/municipiul București
Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de
admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctăa celor din
învățământul dual
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de
admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor
din învățământul dual.
Etapa a II-a de admitere în învățământul dual
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional și
dual de stat pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I deadmitere în
învățământul profesional de stat sau în învățământul dual
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa
fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă.
N O T Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere.
Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost
repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul
profesional, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământ profesional de statși/sau
învățământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiileși îndrumările
necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta
școlii.
N O T Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.Pot participa
la această etapă atât candidații rromi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile speciale destinate
acestora.
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Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei
candidaților înscriși în învățământul dual
Pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii și/sau probe deadmitere
indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă suplimentară
de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile se vor afișa,
împreună cu lista candidaților înscriși, informațiile privind derulareaacestor probe (data, ora, locul de
desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).
Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la
28 iulie 2022
celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optatîn fișa de
înscriere pentru aceste calificări.
În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează probe
eliminatorii însoțită de mențiunea că în cazul candidaților respinși la proba de preselecție în etapaa II-a de
admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la careunitatea de
învățământ nu organizează preselecție, aceștia vor fi repartizați de către comisia de admiterejudețeană/a
municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere.
Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru
admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
Derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora conform
graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probele eliminatorii pentru
calificările respective din învățământul dual
29 iulie Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învățământ care a organizat probele
2022 Pentru
eliminatorii pentru calificările respective
candidații care
Rezultatele probelor eliminatorii se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind
optează pentru
posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de
unitățile
admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.
de învățământ și
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional și dual eliberează, la
calificările la
cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesionalși dual de stat în
care se
organizează
vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a IIprobe
a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.
eliminatorii
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale lacare
unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind
considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. N O T Ă:
Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
1 august Derularea probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de
2022 Pentru locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul de candidați înscriși
candidații care
pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care
optează pentru
organizează probe suplimentare
unitățile
de învățământ și
calificările la
care se
organizează
probe de
admitere și
probe
suplimentare de
admitere
Afișarea rezultatelor la probele de admitere și la probele suplimentare de admitere de către unitățilede
1 august 2022
învățământ
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Depunerea contestațiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitereRezolvarea
contestațiilor
Afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământ care au organizatproba de
admitere sau proba suplimentară de admitere
2 august 2022 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, conform
precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarațiadmiși
și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual decătre toate unitățile
de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba eliminatorie/de admitere
Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarațiadmiși
în învățământul dual
Afișarea de către unitățile de învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul dual Afișarea
precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor
de înscriere de către candidații respinși
3 august 2022 Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etapede
admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați cădupă
depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim
necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia de admitere județeană/a municipiului
București — prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice
la care vor fi invitați să participe
Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admișiÎn cazul
4—5 și 8 august retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile
2022
eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în
această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de
învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a
listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat,
inclusiv în învățământul dual
Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de
8 august 2022 admitere, se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional sau calificări în învățământul
dual la care au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de
numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care — în urma consultării cu operatori
economici și cu acordul acestora — sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de
repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București,
informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.
Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor
specialede către comisia de admitere județeană/a municipiului
București
Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere și a graficului
9 august 2022 activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor specialeAfișarea
graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de
rezolvare a cazurilor speciale
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Repartizarea candidaților din etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor
speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a
municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată
unităților de învățământ până la data de 11 iulie 2022.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nuau
participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere, atât la învățământul liceal, cât și la cel
9—10 august
2022 (conform profesional și dual, sau au fost admiși, dar nu și-a depus dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la
graficului afișatde care au fost declarați admiși
Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelul
comisia de
admitere
unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitelelegale
județeană/a
formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit
municipiului
efectivele minime legale
București)
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de
învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații
admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite
N O T Ă:
Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilorproceduri
de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul
învățământului dual, probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților
înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unității deînvățământ,
transmis în urma consultării cu operatori economici.
Afișarea de către unitățile de învățământ profesional, inclusiv dual, a candidaților înmatriculați și asituației cu
locurile rămase libere în învățământul profesional și învățământul dual, după depunereadosarelor de înscriere,
10 august 2022 rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisiade admitere județeană/a
municipiului București
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin
10 august 2022 confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
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Codificarea calificărilor pentru
Fişa de înscriere în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat
NOTĂ: calificările din oferta școlilor pentru învățământul profesional sau învățământul dual se
diferențiază în fișele de înscriere prin simbolul "P" pentru învățământul profesional sau "D" pentru
învățământul dual
Domeniul
Mecanică

Calificarea

COD fișă
înscriere

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

501

Lăcătuş construcţii navale

502

Tubulator naval

503

Constructor-montator de structuri metalice

504

Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

505

Tinichigiu vopsitor auto

506

Strungar

507

Frezor - rabotor - mortezor

508

Rectificator

509

Sculer matriţer

510

Sudor

511

Turnător

512

Forjor-tratamentist

513

Modelier

514

Furnalist

515

Oţelar

516

Metalurgist neferoase

517

Laminorist

518

Trefilator trăgător

519

Constructor cuptoare metalurgice

520
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Electromecanică

Mecanic aeronave

521

Lăcătuş construcţii structuri aeronave

522

Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

523

Mecanic agregate rotative termoenergetice

524

Mecanic echipamente pentru foraj extracţie

525

Motorist nave

526

Mecanic auto

527

Mecanic de mecanică fină

528

Optician montator aparatură optico-mecanică

529

Operator la maşini cu comandă numerică

530

Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor

531

Operator sonde

532

Maşinist utilaje cale şi terasamente

533

Maşinist utilaje portuare

534

Marinar

535

Mecanic agricol

536

Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice

537

Lăcătuş mecanic prestări servicii

538

Mecanic forestier

539

Operator - montator subansamble

633

Operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de
termoficare

540

Operator în centrale hidroelectrice

541

Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave

542

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

543

Electromecanic nave

544

Electromecanic material rulant

545

Electromecanic centrale electrice

546
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Electronică
automatizări

Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi
din industria alimentară

547

Frigotehnist

548

Lucrător trafic feroviar

549

Agent comercial feroviar

550

Electronist aparate şi echipamente

551

Electronist reţele de telecomunicaţii

552

Chimie industrială Operator industria chimică anorganică

Materiale de
construcţii

Electric

553

Operator industria de medicamente şi produse cosmetice

554

Operator industria chimică organică

555

Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie

556

Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

557

Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei

558

Operator în industria ceramicii brute

559

Operator ceramică fină

560

Sticlar

561

Operator lianţi şi prefabricate

562

Electrician constructor

563

Electrician exploatări miniere

564

Electrician nave

565

Confecţioner produse electrotehnice

566

Electrician exploatare joasă tensiune

567

Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice

568

Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în
instalaţii energetice

569

Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

570

Electrician echipamente pentru foraj - extracţie

571

Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

572

Electrician auto

634
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Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice

Agricultură

Silvicultură
Comerţ

Turism şi
alimentaţie

Constructor structuri monolite

573

Fierar betonist - montator prefabricate

574

Zidar-pietrar-tencuitor

575

Dulgher-tâmplar-parchetar

576

Mozaicar - montator placaje

577

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

578

Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze

579

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

580

Instalator instalaţii de încălzire centrală

581

Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare

582

Izolator

583

Constructor căi ferate

584

Constructor drumuri şi poduri

585

Constructor lucrări hidrotehnice

586

Agricultor culturi de câmp

587

Lucrător în agroturism

588

Lucrător în agricultură ecologică

589

Piscicultor şi prelucrător de peşte

590

Horticultor

591

Fermier montan

592

Zootehnist

593

Apicultor-sericicultor

594

Pădurar

595

Recepţioner-distribuitor

596

Comerciant-vânzător

597

Lucrător hotelier

598

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

599
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Industrie
alimentară

Fabricarea
produselor din
lemn

Industrie textilă şi
pielărie

Cofetar-patiser

600

Bucătar

601

Morar-silozar

602

Brutar - patiser - preparator produse făinoase

603

Preparator produse din carne şi peşte

604

Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor

605

Preparator produse din lapte

606

Operator în industria uleiului

607

Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase

608

Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase

609

Operator în industria malţului şi a berii

610

Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn

611

Operator la fabricarea cherestelei

612

Tâmplar universal

613

Tapiţer-plăpumar-saltelar

614

Sculptor-intarsier

615

Lutier

635

Filator

616

Ţesător

617

Finisor produse textile

618

Tricoter-confecţioner

619

Confecţioner produse textile

620

Croitor îmbrăcăminte după comandă

621

Cizmar

622

Confecţioner articole din piele şi înlocuitori

623

Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori

624

Marochiner

625

Finisor piele

626
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Tehnici
poligrafice

Estetica şi igiena
corpului omenesc
Producţie media
Teologic

Operator montaj copiat tipar de probă

627

Tipăritor ofset

628

Legător

629

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

630

Operator producţie şi exploatare film

631

Dascăl catehet

632

51

52

53

54

55

Plan de şcolarizare

LICEU - ZI de stat
Denumire unitate

Limba
predare

Bilingv

Filiera

Teatru

COLEGIUL DE
ARTE "SABIN
DRAGOI" ARAD

Arte vizuale
Limba
română

Vocațională
Muzică

COLEGIUL
ECONOMIC ARAD

COLEGIUL
NAŢIONAL "ELENA
GHIBA BIRTA"
ARAD

Limba
română

Tehnologică

Teoretică
Limba
română

Limba engleză

Teoretică
Teoretică

Servicii

Real

Umanist
Umanist

COLEGIUL
NAŢIONAL "MOISE
NICOARĂ" ARAD

Teoretică

Limba
română
Limba engleză

Teoretică

Cod

Prima
nota

Ultima
nota

Clase

Locuri

CES

Rromi

Instructor de teatru

-

-

-

1

24

1

0

Desenator tehnic pentru arhitectură şi design

-

-

-

1

24

0

0

Tehnician pentru tehnici artistice

-

-

-

2
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1

0

Corist

-

-

-

0,25

6

0

1

Instructor muzical

-

-

-

0,25

6

0

1

Instrumentist

-

-

-

0,5

12

0

1

1

24

1

1

Profil

Real
Real

Specializare/Calificare

Tehnician în administrație

100

Tehnician în turism

101

7,75

6,38

1

24

1

1

Tehnician în activități economice

102

8,82

6,5

2

48

0

2

Organizator banqueting

103

1

24

0

1

Tehnician în hotelărie

104

1

24

0

1

Matematică - informatică

105

9,18

6,12

2

52

0

1

Ştiinţe ale naturii

106

8,92

7,17

2

52

0

1

Filologie

107

9,23

7,33

1

26

0

0

Filologie

108

8,8

7,42

1

26

0

1

Filologie

109

9,55

8,23

1

26

0

1

Ştiinţe ale naturii

110

9,75

8,08

2

52

0

1

Matematică - informatică

111

9,86

7,66

2

52

0

1

Ştiinţe ale naturii

112

9,81

9,37

1

26

0

0
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Denumire unitate
COLEGIUL
NAŢIONAL
"PREPARANDIADIMITRIE
ŢICHINDEAL"
ARAD
COLEGIUL
NAŢIONAL
"VASILE GOLDIŞ"
ARAD

Limba
predare

Limba
română

Bilingv

Limba engleză

Limba engleză
Limba
română

Filiera

Profil

Teoretică

Real

Teoretică

Umanist

Vocațională

Pedagogic

Teoretică

Teoretică

Teoretică

COLEGIUL"CSIKY
GERGELY" ARAD

Limba
maghiară

Limba
română

Teoretică

LICEUL
TEHNOLOGIC
"AUREL VLAICU"
ARAD

Locuri

CES

Rromi

Matematică - informatică

113

9,99

9,03

1

26

1

1

Filologie

114

9,59

8,5

1

26

0

1

Învățător - educatoare

-

-

-

2

48

0

1

Educator - puericultor

-

-

-

1

24

0

1

9,31

7,75

1

26

0

0

Umanist

Filologie

116

8,75

7,58

1

26

1

1

Ştiinţe ale naturii

117

9,59

8,31

1

26

1

1

Matematică - informatică

118

9,72

7,31

2

52

0

1

Matematică - informatică

119

9,37

5,49

0,5

13

0

0

Ştiinţe ale naturii

120

9,13

5,83

0,5

13

0

1

Științe sociale

121

-

-

1

26

1

1

Tehnician în turism

122

6,68

4,78

0,5

12

0

1

Tehnician în activități economice

123

7,59

5,66

0,5

12

0

0

-

-

-

2

48

0

4

124

9,67

5,76

3

78

0

6

125

6,66

4,17

1

24

0

1

126

6,53

3,94

1

24

0

1

Real

Real

Sportiv

LICEUL NAŢIONAL
DE INFORMATICĂ
ARAD

Clase

115

Servicii

Vocațională

Ultima
nota

Filologie

Tehnologică

Limba
română

Prima
nota

Umanist

Umanist

LICEUL CU
PROGRAM
SPORTIV ARAD

Cod

Specializare/Calificare

Real

Instructor sportiv

Matematică - informatică

Tehnician electrician electronist auto
Limba
română

Tehnologică

Tehnic

Tehnician proiectant CAD

57

Denumire unitate
LICEUL
TEHNOLOGIC DE
CONSTRUCŢII ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI ARAD
LICEUL
TEHNOLOGIC DE
ELECTRONICĂ ŞI
AUTOMATIZĂRI
"CAIUS IACOB"
ARAD
LICEUL
TEHNOLOGIC DE
INDUSTRIE
ALIMENTARĂ
ARAD
LICEUL
TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI
AUTO "HENRI
COANDĂ" ARAD
LICEUL
TEHNOLOGIC
"FRANCISC
NEUMAN" ARAD
LICEUL
TEHNOLOGIC
"IULIU
MOLDOVAN"
ARAD

Limba
predare

Limba
română

Bilingv

Filiera

Profil

Tehnologică

Resurse
naturale şi
protecția
mediului
Tehnic

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Tehnologică

Tehnologică

Tehnologică

Tehnologică

Tehnologică

Tehnic

Resurse
naturale şi
protecția
mediului

Tehnic

Cod

Prima
nota

Ultima
nota

Clase

Locuri

CES

Rromi

Tehnician hidrometeorolog

127

-

-

1

24

0

1

Tehnician chimist de laborator

128

-

-

1

24

0

1

Tehnician ecolog şi protecția calității mediului

129

6,34

3,61

1

24

1

1

instalații

130

6,89

4,31

1

24

1

1

Tehnician de telecomunicații

131

-

-

1

24

0

1

Tehnician operator tehnică de calcul

132

-

-

1

24

0

1

Tehnician în automatizări

133

6,68

3,7

1

24

0

1

Tehnician în instalații electrice

134

6,94

3,95

1

24

0

1

Tehnician în industria alimentară

135

6,92

3,46

1

24

1

1

Tehnician în prelucrarea produselor de origine
animală

136

-

-

1

24

1

0

Tehnician veterinar

137

7,33

4,98

1

24

0

2

Tehnician în agricultura ecologică

138

-

-

1

24

0

2

Tehnician analize produse alimentare

139

-

-

1

24

0

2

140

5,11

4,5

1

24

0

2

141

-

-

1

24

0

2

Specializare/Calificare

Tehnician

desenator

pentru

construcții

Tehnician mecatronist

şi

Tehnic

Tehnician transporturi

Servicii

Coafor stilist

142

7,34

3,27

1

24

1

1

Tehnic

Tehnician designer vestimentar

143

5,33

3,71

1

24

1

1

Servicii

Tehnician în achiziții şi contractări

144

7,12

4,88

1

24

0

2

145

6,14

3,79

1

24

0

2

146

-

-

1

24

0

1

Resurse
naturale şi
protecția
mediului
Tehnic

Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

Tehnician în prelucrarea lemnului

58

Denumire unitate

Limba
predare

LICEUL TEOLOGIC
BAPTIST "ALEXA
POPOVICI" ARAD

Limba
română

LICEUL TEOLOGIC
PENTICOSTAL
ARAD

Limba
română

LICEUL TEORETIC
"ADAM MULLER
GUTTENBRUNN"
ARAD

Limba
română

Bilingv

Limba engleză

CES

Rromi

147

9,71

7,47

1

26

1

1

-

-

-

1

24

0

0

148

7,43

3,79

1

26

1

0

-

-

-

1

24

1

1

Ştiinţe ale naturii

149

-

-

1

26

1

1

Filologie (începători)

150

7,35

6,19

1

26

1

1

Filologie

151

8,53

5,07

1

26

0

0

Ştiinţe ale naturii

152

9,26

4,19

1

26

0

0

-

-

-

1

24

1

1

153

9,35

3,87

1

24

0

2

154

8,1

3,29

1

26

0

2

155

-

-

1

24

0

2

156

6,02

4,08

1

24

0

2

Tehnician în activități economice

157

7,09

5,11

1

24

0

2

Ştiinţe ale naturii

158

6,94

5,12

1

26

0

2

Filologie

159

8,79

6,42

2

52

0

2

Matematică - informatică

160

9,16

4,73

1

26

2

0

Vocațională

Teologic

Teologie baptistă

Teoretică

Real

Vocațională

Teologic

Teoretică

Umanist
Real

Vocațională

LICEUL
TEHNOLOGIC
BELIU

Limba
română

Tehnologică

LICEUL TEORETIC
CERMEI

Limba
română

Teoretică

Teologic

Servicii

Real
Tehnic

Tehnologică

Resurse
naturale şi
protecția
mediului
Servicii
Real

Limba
română

Locuri

Ştiinţe ale naturii

Limba
română

LICEUL TEORETIC
"MIHAI VELICIU"
CHISINEU-CRIS

Clase

Real

Limba
germană

Limba
română

Ultima
nota

Teoretică

SEMINARUL
TEOLOGIC
ORTODOX ARAD

LICEUL
TEHNOLOGIC
CHIŞINEU CRIŞ

Prima
nota

Profil

Real
Limba germană

Cod

Filiera

Teoretică

Umanist
Real

Specializare/Calificare

Matematică - informatică
Teologie penticostală

Teologie ortodoxă

Tehnician în administrație

Ştiinţe ale naturii
Tehnician mecatronist

Tehnician ecolog şi protecția calității mediului

59

Denumire unitate

Limba
predare

LICEUL
TEHNOLOGIC "ION
CREANGĂ"
CURTICI

Limba
română

Bilingv

LICEUL
TEHNOLOGIC
"MOGA VOIEVOD"
HĂLMAGIU

Tehnologică

Tehnologică

LICEUL
"ATANASIE
MARIENESCU"
LIPOVA

Limba
română

Locuri

CES

Rromi

161

-

-

1

26

1

1

Filologie

162

8,67

5,64

1

26

1

0

Matematică - informatică

163

-

-

1

26

0

2

164

-

-

1

24

0

2

165

7,71

3,87

1

24

0

2

Matematică - informatică

166

9,55

4,47

1

26

0

1

Ştiinţe ale naturii

167

8,52

5,81

1

26

0

1

Filologie

168

9,01

7

1

26

1

1

Tehnician în activități de comerț

169

-

-

1

24

1

1

Tehnician în activități economice

170

7,96

6,35

1

24

0

2

Tehnic

Tehnician mecatronist

171

-

-

1

24

0

2

Tehnic

Tehnician electrician electronist auto

172

-

-

1

24

0

2

Servicii

Tehnician în turism
173

6,28

4,39

1

24

0

2

Matematică - informatică

174

9,47

4,82

1

26

0

2

Filologie

175

8,48

5,59

1

26

1

1

176

-

-

1

24

0

2

Umanist
Real
Resurse
naturale şi
protecția
mediului

Servicii

Real
Umanist

Limba
română
Tehnologică

LICEUL
TEHNOLOGIC
"SAVA
BRANCOVICI"
INEU

Clase

Real

Teoretică

COLEGIUL "MIHAI
VITEAZUL" INEU

Ultima
nota

Teoretică

Limba
română

Limba
română

Prima
nota

Profil

Teoretică

LICEUL "IOAN
BUTEANU"
GURAHONŢ

Cod

Filiera

Tehnologică

Teoretică
Limba
română
Tehnologică

Servicii

Real
Umanist
Tehnic

Specializare/Calificare

Ştiinţe ale naturii

Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

Tehnician în turism

Tehnician
reparații

60

mecanic

pentru

intreținere

şi

Denumire unitate

Limba
predare

LICEUL "SEVER
BOCU" LIPOVA
LICEUL
TEHNOLOGIC
"VASILE JUNCU"
MINIŞ

Filiera

Profil

Limba
română

Tehnologică

Servicii

Limba
română

Tehnologică

LICEUL TEORETIC
"JOZEF GREGOR
TAJOVSKY"
NĂDLAC

Limba
română

LICEUL TEORETIC
PÂNCOTA

Limba
română

LICEUL TEORETIC
"GHEORGHE
LAZĂR" PECICA

Limba
română

LICEUL
TEHNOLOGIC ”RE
GELE MIHAI I”
SĂVÂRŞIN

Limba
română

LICEUL
TEHNOLOGIC
"STEFAN HELL"
SÂNTANA

LICEUL TEORETIC
SEBIŞ

Bilingv

Umanist
Teoretică

Limba
slovacă

Real
Umanist

Teoretică

Real
Umanist
Real

Teoretică

Tehnologică

Teoretică
Limba
română

Servicii

Tehnologică

Teoretică
Limba
română
Tehnologică

Umanist
Resurse
naturale şi
protecția
mediului

Cod

Prima
nota

Ultima
nota

Clase

Locuri

CES

Rromi

Tehnician în activități economice

177

8,86

5,6

1

24

0

2

Tehnician în activități de comerț

178

-

-

1

24

1

1

179

-

-

1

24

0

2

Ştiinţe sociale

180

8,32

5,42

1

26

1

1

Matematică - informatică

181

-

-

1

26

0

1

182

8,94

4,29

1

26

0

1

Matematică - informatică

183

9,49

3,72

1

26

0

2

Filologie

184

9,17

6,31

1

26

0

2

Matematică - informatică

185

-

-

1

26

0

2

186

7,51

4,26

1

26

2

0

187

5,37

3,63

1

24

0

2

188

8,03

5,1

1

24

0

2

Specializare/Calificare

Tehnician în activități economice

Ştiinţe sociale

Filologie
Tehnician zootehnist
Tehnician ecolog şi protecția calității mediului

Umanist

Ştiinţe sociale

189

7,57

5

1

26

0

2

Servicii

Tehnician în activități economice

190

7,68

3,7

1

24

1

1

reparații

191

7,08

2,91

1

24

0

2

Matematică - informatică

192

9,65

4,17

1

26

0

1

Ştiinţe ale naturii

193

8,65

5,2

1

26

0

1

Umanist

Filologie

194

8,92

6,3

1

26

1

1

Servicii

Tehnician în gastronomie

195

-

-

1

24

0

2

Tehnic

Tehnician în prelucrarea lemnului

196

-

-

1

24

0

2

Tehnic

Real

Tehnician

61

mecanic

pentru

intreținere

şi

Denumire unitate

Limba
predare

LICEUL
TEHNOLOGIC
VINGA

Limba
română

Bilingv

Filiera

Profil

Tehnologică

Servicii

Specializare/Calificare

Cod

Prima
nota

Ultima
nota

Clase

Locuri

CES

Rromi

197

7,91

3,81

1

24

0

2

Tehnician în activități economice

LICEU - Seral - de stat
Denumire unitate

Filiera

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢII
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

Tehnologică

LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI AUTO "HENRI
COANDĂ" ARAD

Profil

Specializare/Calificare

Clase

Tehnic

Tehnician în construcții şi lucrări
publice

1

28

Tehnologică

Tehnic

Tehnician mecatronist

1

28

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU
MOLDOVAN" ARAD

Tehnologică

Resurse naturale şi protecția
mediului

Tehnician în silvicultură şi exploatări
forestiere

1

28

LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ

Tehnologică

Tehnic

1

28

LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA
BRANCOVICI" INEU

Tehnologică

Tehnic

1

28

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU"
MINIŞ

Tehnologică

Resurse naturale şi protecția
mediului

1

28

Tehnician desenator pentru construcții
şi instalații
Tehnician mecanic pentru intreținere
şi reparații

62

Tehnician în agricultură

Locuri

LICEU - Frecvență redusă - de stat
Denumire unitate

Filiera

Profil

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
ALIMENTARĂ ARAD

Teoretică

Real

LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR
TAJOVSKY" NĂDLAC

Teoretică

Umanist

Specializare/Calificare

Clase

Locuri

Ştiinţe ale naturii

1

28

Științe sociale

1

28

LICEU - Particular
Denumire unitate

COLEGIUL PARTICULAR "VASILE
GOLDIŞ" ARAD

Forma
invatamant

Filiera

Profil

Specializare/
Calificare

Cod

Clase

Locuri

Zi

Teoretică

Umanist

Filologie

198

2

52

Zi

Tehnologică

Servicii

Tehnician în activități
economice

199

1

24

Seral

Tehnologică

Servicii

Tehnician în activități
economice

1

28

Teoretică

Umanist

Filologie

1

28

Frecvență redusă

63

PROFESIONAL ZI - de stat
Denumire unitate

Limba
predare

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

Limba
română

COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD

Limba
maghiară

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD

Limba
română

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI
AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB" ARAD

Limba
română

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI
AUTO "HENRI COANDĂ" ARAD

Limba
română

LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN"
ARAD

Limba
română

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN"
ARAD

Limba
română

LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ

Limba
română

LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ" CURTICI

Limba
română

Specializare/Calificare

Clase Locuri CES

Rromi

Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație

0,5

12

0

1

Bucătar

0,5

12

0

1

Lucrător hotelier

0,5

12

0

1

Mecanic auto

0,5

12

0

1

Sudor

0,5

12

0

1

Operator la mașini cu comandă numerică

0,5

12

0

1

Mecanic auto

1,5

36

1

1

Tinichigiu vopsitor auto

0,5

12

1

1

Electronist aparate și echipamente

0,5

12

0

1

Electrician exploatare joasă tensiune

0,5

12

0

1

1

24

0

2

Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist

1,5

36

0

2

Croitor îmbrăcăminte după comandă

0,5

12

0

1

Tâmplar universal

1

24

0

2

Comerciant - vânzător

2

48

1

1

Mecanic auto

1

24

1

1

Bucătar

1

24

1

1

Comerciant - vânzător

1

24

2

0

Mecanic auto

64

Denumire unitate

Limba
predare

COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" INEU Învăţământ
DUAL

Limba
română

Specializare/Calificare

Limba
română

Rromi

Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice

0,5

12

0

1

Confecționer produse textile

0,5

12

0

0

1

24

1

1

Mecanic auto

0,5

12

0

1

Lucrător hotelier

0,5

12

0

0

Lăcătuș mecanic prestări servicii

0,5

12

0

1

1

24

0

1

0,5

12

0

1

1

24

0

2

Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație

0,5

12

0

1

Mecanic agricol

0,5

12

0

1

Comerciant - vânzător

LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI"
INEU

Clase Locuri CES

Zidar - pietrar - tencuitor
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
LICEUL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA

Limba
română

LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR
TAJOVSKY" NĂDLAC

Limba
română

LICEUL TEORETIC PÂNCOTA

Limba
română

Comerciant - vânzător

1

24

0

2

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR"
PECICA

Limba
română

Operator la mașini cu comandă numerică

1

24

1

1

LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN HELL"
SÂNTANA

Limba
română

Mecanic auto

1

24

0

2

Mecanic utilaje și instalații în industrie

25

65

600

PROFESIONAL ZI - Învăţământ Special
Denumire unitate

LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI" INEU

Limba
predare

Limba
română

Limba
română

Specializare/Calificare

Clase

Locuri

Tipăritor offset

1

12

Brutar - patiser - preparator produse făinoase

1

12

Tâmplar universal

1

12

Lăcătuș mecanic prestări servicii

1

12

Zootehnist

1

12

5

60

PROFESIONAL ZI - privat
Denumire unitate

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET"
ARAD

ŞCOALA PROFESIONALĂ "ASTRA" ARAD

Limba
predare

Limba
română

Limba
română

Specializare/Calificare

Clase Locuri

Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație

1

24

Bucătar

1

24

Cofetar-patiser

1

24

Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist

2

48

Strungar

0,5

10

Sudor

0,5

10

Tinichigiu vopsitor auto

0,5

10

Electrician aparate și echipamente electrice și
energetice

0,5

10

Electromecanic material rulant

0,5

10

Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic

0,5

20

66

