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SECŢIUNEA 1 – ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 

 

 Calendarul şi sinteza activităţilor legate de examenul de admitere în învăţământul liceal 

în anul 2019 

 Completarea fişei de înscriere 

 Model de fişă de înscriere  în învăţământul liceal  pentru anul şcolar 2019- 2020 

 Model de fişă de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, pentru anul şcolar 2019- 2020 

 Planul de şcolarizare şi lista codurilor pentru completarea fişei de admitere în liceu pentru 

anul şcolar 2019- 2020 

 Lista locurilor în licee pentru admiterea în licee vocaţionale pentru anul şcolar 2019- 

2020 

 Lista locurilor în licee pentru învăţământul seral şi frecvenţă redusă pentru anul şcolar 

2019- 2020 

 Lista locurilor în unităţile de învăţământ particular acreditat / autorizat pentru anul şcolar 

2019- 2020 

 

SECŢIUNEA 2 – ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL 

 

 Informaţii necesare candidaţilor pentru admiterea în învăţământul profesional și dual, 

pentru anul şcolar 2019- 2020 

 Calendarul admiterii în învăţământul profesional pentru anul școlar 2019- 2020 

 Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru anul școlar 2019- 2020 

 Model de fişă de înscriere în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2019- 2020 

 Model de fişă de înscriere în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019- 2020 

 Planul de şcolarizare şi lista codurilor pentru completarea fişei de admitere în profesional 

pentru anul şcolar 2019- 2020 

 Planul de şcolarizare pentru învățământul dual pentru anul școlar 2019- 2020 

 Planul de şcolarizare pentru învățământul învățământul profesional special pentru anul 

școlar 2019- 2020 

 Planul de şcolarizare pentru învățământul învățământul profesional particular pentru anul 

școlar 2019- 2020 

 

SECŢIUNEA 3 – LISTA UNITĂŢILOR ŞCOLARE CU PLAN DE ŞCOLARIZARE 

CLASA a IX-a, ANUL ŞCOLAR 2019- 2020 
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 SECŢIUNEA 1 – ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL 

ŞCOLAR 2019 – 2020 
 

Informaţii necesare candidaţilor pentru admiterea în învăţământul preuniversitar 
(Cf. OMEN nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020) 

 

Conform Legii nr. 1 / 10.01.2011 – Legea Educaţiei Naţionale, învăţământul 

obligatoriu este învăţământ de zi. 
Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este 

cel puţin egal cu numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2019. 

Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2019, indiferent de vârstă, precum şi cei din 

promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 

2019  – 2020, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 

Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019– 2020, se pot înscrie în învăţământul 

liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul 

admiterii. 

Elevii claselor a VIII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă 

modalitatea de evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului 

gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele la care se susţine 

Evaluarea Naţională şi programele care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de 

Ministerul Educaţiei Naţionale prin ordin separat.  

Admiterea elevilor în învăţământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de 

prezenta metodologie. 

 

Calendarul admiterii  în învăţământul liceal de stat în anul şcolar 2019-2020 

 
DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi 

organizarea admiterii 

28 februarie 

2019 

Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în 

clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de 

aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

13 mai 2019 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în 

profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera 

tehnologică 

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe 

filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare 

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel 

judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul 

Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIR), prin verificarea şi 
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corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care 

aceştia sunt asociaţi 

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere 

15-24 mai 2019 

 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile 

legate de admitere 

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, 

precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru 

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a 

opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora 

31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui 

judeţ, în versiune electronică şi tipărită 

20 mai- 07 iunie 

2019 

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi 

a planului de şcolarizare 

11 iunie 2019 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 

12 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către 

Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de 

absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor 

specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată 

2 iulie 2019 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 

3 iulie 2019 

 

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul 

unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-

a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea 

naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din 

aplicaţia informatică centralizată 

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor 

claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere 

Probele de aptitudini 

8-9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care 

doresc să participe la probe de aptitudini 

13-14 mai 2019 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

15-17 mai 2019 Desfăşurarea probelor de aptitudini  

20 mai 2019 

 

 

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice 

privind contestarea probelor) 

24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini 

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a 

municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, 

prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN  BOTOŞANI 

 

 

11 iunie 2019 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 

2 iulie 2019 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 

3 iulie 2019 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 

4 iulie 2019 

 

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor 

care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini  

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei 

candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de 

aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică 

centralizată 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

8-9 mai 2019 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 

13-14 mai 2019 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă(*) 

15-17 mai 2019 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă  

20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă 

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 

24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor 

cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată 

27-29 mai 2019 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii 

au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

4  iunie 2019 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au 

participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la 

unităţile de învăţământ gimnazial absolvite  

5 iunie 2019 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 
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rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii 

în aplicaţia informatică centralizată 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul 

special 

15 mai 2019 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

10-14 iunie 2019 Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi(**) 

9-10 iulie 2019 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia 

informatică centralizată 

9-10 iulie 2019 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special utilizând aplicaţia 

informatică centralizată 

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 2019-2020 

3-7 iulie 2019 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de 

către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc sa 

participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii 

stabilite de Comisia Naţională de Admitere  

3-7 iulie 2019 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a 

datelor din  fişele de înscriere 

4 -8 iulie 2019 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea 

greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, 

operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată 

8 iulie 2019 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul 

judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care 

nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în 

aplicaţia informatică centralizată 

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la 

centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 

9 iulie 2019 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 

10 iulie 2019 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi 

comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la 

comisia naţională 

10-11 iulie 2019 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică 

centralizată 

12 iulie 2019 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 2019 – 

2020 

12 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi 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 
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15 iulie -18 iulie 

2019 

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

18 iulie 2019 Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de stat a situaţiei locurilor 

rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere 

19, 22 şi 23 iulie 

2019 

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute  după 

etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus 

dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, 

dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate  

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, 

precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2019 – 2020 

23 iulie 2019 Afişarea  situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului 

probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă ori maternă 

24-25 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

26 şi 29 iulie 

2019 

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă ori de limbă maternă 

24-30 iulie 2019 Primirea cererilor de Înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau 

nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de 

metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare 

31 iulie-1 august 

2019 

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost 

repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de 

metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând 

aplicaţia informatică centralizată 

1 august 2019 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin 

confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 

10 mai 2019 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 - 2020 

5 iulie 2019 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 2019 - 2020 

15-18 iulie 2019 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile 

anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

şcolar 2019 - 2020 

19,22 şi 23 iulie 

2019 

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 - 2020, pe locurile de la învăţământul 

seral şi cu frecvenţă redusă 
(*) Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 

predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse la unitatea de învăţământ de 

provenienţă până la data de 14 mai 2019. 

(**)În mod excepţional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot depune până la 

data de 28 iunie 2019, cu avizul preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. 
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Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal 

pentru anul şcolar 2019-2020 
 Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a 

absolvenţilor învăţământului gimnazial, 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. 

 Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN 
unde: 

MA = media de admitere; 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a 
* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională la limba și 

literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul 

la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați 

completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoțește fișa de înscriere în 

vederea repartizării computerizate. Aceşti candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională 

fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscriși în învăţământul liceal sau 

profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale. 

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia 

celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care 

solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru 

romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere 

(MA), 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. 

Atenţie: În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi 

departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii : 

a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 

b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; 

d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale 

e) nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la 

proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea 

la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. 

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea 

exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile 

menţionate la punctele a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la 

opţiunea solicitată. 

 

Înscrierea pentru admiterea în licee 
Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ.  

Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul Botoşani se face, în 

perioada prevăzută de grafic, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru 

absolvenţii din seriile anterioare). 
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Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform 

modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene, 

până la data de 28 februarie 2019 a anului în care se organizează admiterea. 

 

Înscrierea pentru admiterea în licee din alte judeţe 
Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la centrul special de înscriere 

din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic. În perioada 3 -7 iulie 2019 

are loc completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc sa participe 

la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia 

Naţională de Admitere. 

 

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE 

pentru absolvenţii din alte judeţe, care doresc să participe la admitere în 

judeţul Botoşani, este  la Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani, 

BULEVARDUL MIHAI EMINESCU NR. 89 - Relaţii la telefon 0231 – 583003 

 

Admiterea în liceele vocaţionale 
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2019-2020 în liceele 

vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi 

structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 

la OMEN nr. 4432/2014, cu modificările ulterioare. 

Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se 

desfăşoară în perioada 13 – 14 mai 2019.  

Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere 

eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, al cărei model este 

comunicat de Comisia Naţională de Admitere până la data de 28 februarie 2019. 

Secretariatele şcolilor completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, 

prenumele, codul numeric personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de 

înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini sau la 

probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor, 

în perioada 8 – 9 mai 2019, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care 

candidatul solicită înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere. 

Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de 

primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat : 

“anexă la fişa de înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării acesteia : “participare la 

probe de aptitudini” sau “participare la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă/maternă”.  

Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, 

pedagogic - precum, se vor organiza, înainte de începerea înscrierii computerizate, probe de 

aptitudini, conform unei metodologii speciale. 
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La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic, aprecierea probelor de aptitudini se face 

prin note. 

Pentru profilul artistic – arte vizuale şi la profilul sportiv, media finală de admitere se 

calculează astfel: 

3

4

APT MA
MFA




 
unde :  

APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere; 

MFA = media finală de admitere. 

Pentru profilul artistic – muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se 

calculează astfel: 

2

APT MA
MFA




 
unde :  

APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere; 

MFA = media finală de admitere. 
 Pentru admiterea în colegiile naționale militare, media finală de admitere se calculează 

astfel:  

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT  

unde:  

MA = media de admitere calculată conform punctului I;  

NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba şi literatura română şi 

Matematică;  

MFA = media finală de admitere. 

Media finală de admitere, la profilul teologic, se calculează astfel: 

3

4

APT MA
MFA




 
unde :  

APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere;  

MFA = media finală de admitere. 

Mediile finale de admitere, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

La profilul  pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: 

admis sau respins. 

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.  

 

Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 15 – 17  mai  2019 

Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană: 

Liceul cu Program Sportiv - Botoşani, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „ Sf. Gheorghe”- 

Botoşani,Seminarul Teologic Liceal Ortodox „ Sf. Ioan Iacob”- Dorohoi, Liceul Pedagogic 

„Nicolae Iorga” – Botoşani, Liceul de Artă „Ştefan Luchian” – Botoşani. 
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Comisia de admitere judeţeană poate decide ca, în urma probelor de aptitudini, candidaţii 

declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ 

care organizează clase vocaţionale în specializarea pentru care au fost susţinute probele. 

Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăţământul 

vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele/probele astfel: 

a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere – MFA -, pentru profilurile la care 

aprecierea probelor de aptitudini se face prin note; 

b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor 

de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis-respins. 

Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi la liceele 

vocaţionale, ridică, în data de 4 iulie 2019, fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care 

au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care le-au absolvit şi, în perioada 

prevăzută de calendarul admiterii, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este 

arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la repartizarea 

computerizată. 

În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au obţinut probe 

de aptitudini, există candidaţi admişi care solicită, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a 

participa la etapa de reparizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 

candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la 

această proba. 

Graficul organizării probelor de aptitudini pentru admiterea în liceu 

1. Profil Muzică şi Arte vizuale/Arte plastice  

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI: 13-14 mai 2019, orele 8-16 

ACTE NECESARE: 

    1. Cerere tip (se completează la liceu în momentul înscrierii) 

    2. Anexă fişă înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ de la care provine 

candidatul. 

    3. Certificat de naştere şi carte de identitate- copii certificate, conform cu originalul. 

    4. Adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea clinic sănătos. 

 DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI LA LICEUL DE ARTĂ 

„ŞTEFAN LUCHIAN” BOTOŞANI (începând cu ora 9): 

 15 mai 2019 - Profil artistic – Muzică: Secţia instrumentală 

 16 – 17 mai 2019 – Profil artistic– Muzică: Secţia teoretică 

 15 - 16 mai 2019 - Profil artistic – Arte vizuale/Arte plastice 

2. Profil Învăţători-educatori 

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI 13 - 14 mai 2019, orele 8-19 

ACTE NECESARE: 

    1. Cerere tip (se completează la liceu în momentul înscrierii) 

    2. Anexă fişă înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ de la care provine 

candidatul. 

    3. Certificat de naştere şi carte de identitate- copii certificate, conform cu originalul. 

    4. Adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea “apt pentru a susţine probele sportive”. 
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 DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI: 

Joi, 16.05.2019 
- ora 8.30: interviu şi proba de aptitudini muzicale; 

Vineri, 17.05.2019: 
         -  ora 8.30: proba de aptitudini artistice; 

         -  ora 12.00: proba de aptitudini fizice; 

La probele de aptitudini candidaţii vor avea asupra lor următoarele: 

    • la proba de aptitudini artistice: pensule, culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), vas 

pentru apă, creion negru, radieră. 

    • la proba de aptitudini fizice: echipament sportiv, pantofi sport (pt. sala de sport). 

 NOTA 

  Candidaţii se vor prezenta în concurs cu actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la 

intrarea în concurs. 

    1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”. 

    2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de 

aptitudini. 

    3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini. 

 

3.Profil  teologic, specializările: teologie ortodoxă şi filologie – Bilingv -  limba engleză 

SEMINARUL  TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF. IOAN IACOB” DOROHOI 

 

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI -13-14 mai 2019, orele 8-19 

 ACTE NECESARE: 

1. certificat de botez (ortodox) - original şi copie xerox, legalizată de preotul paroh prin 

aplicarea ştampilei parohiei şi înscrisul: conform cu originalul; 

2. recomandarea din partea preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului 

şi date despre familie, semnată şi de membrii Consiliului Parohial; 

3. certificat naştere şi carte de identitate (dacă este cazul) – original şi copie xerox; 

4. foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu 

5. anexa la fișa de admitere eliberată de școala de proveniență. 

6. adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu 

vaccinările 0-14 ani; 

7. fişa medicală ( tip AB) – eliberată de spital sau policlinică, cu parafa a mai multor medici 

specialişti; 

8. cerere de obţinere a  binecuvântării din partea Episcopului locului şi cerere de înscriere 

(se completează la Seminar). 

Documentele de la punctele 1), 2), 7), 8) se vor depune doar pentru specializarea 

teologie ortodoxă. 

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie. 

 La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu 

care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare 

în clasele a V-a – a VIII-a, minimum 9.00. 

 La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale 

ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere şi vieţuitori din mânăstiri, absolvenţi de 

gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani. 
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DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI: 

Joi, 16.05.2019 - pentru specializarea Filologie-bilingv limba engleză 
          -  ora 9.00 : Proba scrisă; 

- orele 12.00-14.00 :  Proba orală. 

Joi, 17.05.2019 - pentru specializarea Teologie Ortodoxă 
          -  ora 9.00 : Vizita medicală; 

- orele 10.00 : Verificarea dicţiei şi proba de aptitudini muzicale; 

- orele 12.00-14.00 :  Proba scrisă. 

 Candidaţii se vor prezenta în concurs cu actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei 

la intrarea în concurs. 

Detalii pe   http://www.seminaruldorohoi.ro/ 

 

 

4. Profil  teologic,specializările: teologie ortodoxă  şi  patrimoniu cultural, 

SEMINARUL  TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF. GHEORGHE” BOTOŞANI 

 

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI- 13-14 mai 2019, orele 8-18 

ACTE NECESARE: 

1) Certificat de botez (ortodox) - copie; 

2) Certificat de naștere – copie; 

3) C.I. părinți – copie; 

4) fişa medicală (original); 

5) fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazială;   

6)  recomandarea Consiliului parohial; 

7)  binecuvântarea Chiriarhului locului;  

Vizita medicală este obligatorie. 

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu 

care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare 

în clasele a V-a – a VIII-a, minimum 9.00. 

 La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale 

ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere şi vieţuitori din mânăstiri, absolvenţi de 

gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani. 

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI: 

Miercuri, 15.05.2019 – pentru specializarea Teologie Ortodoxă Patorală: 

  - ora 900: Vizita medicală; 

  - ora 1000: Verificarea dicţiei şi proba de aptitudini muzicale. 

Miercuri, 15.05.2019 – pentru specializarea Patrimoniu: 

  -  ora 900: PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor - desen 

după natură; 

  - ora 1100: PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor la studiul culorii și compoziție 

plastică; 

Joi, 16.05.2019 – pentru ambele specializări (Teologie Ortodoxă şi Teologie Patrimoniu); 

  - ora 1300: PROBA SCRISĂ la Religie Ortodoxă 

 Candidaţii se vor prezenta în concurs cu actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la 

intrarea în concurs. 

Detalii pe   http://www.seminarulbotosani.ro/ 

http://www.seminaruldorohoi.ro/
http://www.seminaruldorohoi.ro/
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5. Profil sportiv  

 
NR. 

CRT. 

DISCIPLINA SPORTIVĂ ZIUA 

/ DATA 

ORA LOCUL DE 

DESFĂŞURARE 

1. ATLETISM 

(Băieţi + Fete) 

MIERCURI 

15.05.2019 
09.00 

Baza sportiva 

L.P.S. 

2. HANDBAL 

(Băieţi + Fete) 

MIERCURI 

15.05.2019 
11.30 

Sala de sport 

„Olimpia” LPS. 

3. LUPTE 

(Băieţi + Fete) 

MIERCURI 

15.05.2019 
14.00 

Sala  de lupte 

LPS. 

4 FOTBAL 

(Băieţi) 

JOI 

16.05.2019 
08.30 

Baza sportiva 

L.P.S. 

 

 

 

 

 

5. 

MOZAIC: 

- ORIENTARE SPORTIVĂ 

- CANOTAJ 

- VOLEI 

- BASCHET 

- BOX 

- KARATE 

- HALTERE 

- BADMINTON 

- BASEBALL 

- TENIS 

- ŞAH 

 

 

 

 

 

 

JOI 

16.05.2019 

14.00 

 

Baza sportiva 

L.P.S. 

 

AFIŞAREA REZULTATELOR :          LUNI – 20.05.2019,   ora 10.00 

 

NOTĂ:  
1. Candidaţii se vor prezenta la locul de examen cu 30 min. mai devreme şi se vor legitima cu 

Cartea de Identitate. 

2. Ţinuta  obligatorie în echipament sportiv. 

 

Admiterea la clase cu predare bilingvă sau intensivă 

Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, 

comisia de admitere judeţeană va organiza o probă de verificare a cunoştinţelor la limba 

modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în calendarul admiterii. 
Evaluarea rezultatelor la proba de verificare se face cu note. În situaţia în care candidatul 

a obţinut la probă cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare 

a cunoştinţelor de limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în anexa fişei de înscriere a 

acestuia, la rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă …”; se va indica şi limba 

modernă la care s-a susţinut proba. 
În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar 

secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere 

fără a completa rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă” şi fără a modifica în alt mod 

fişa. 

În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a 

limbii moderne respective. 
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Candidaţii care au promovat, pe parcursul învăţământului gimnazial, 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 program 

bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 

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 program 

bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională 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. 

Procedura de recunoaştere şi echivalare va fi aplicată, conform reglementărilor în 

vigoare, de către o  Comisie constituită în acest scop la nivelul unităţilor de învăţământ de 

proveniență a candidaților. 

Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi 

instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de 

evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 

învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De 

asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de 

competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba 

modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă. 

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 engleză/franceză/germană/ 

italiană/spaniolă/rusă, li se recunosc, la cerere (conform procedurii de recunoaștere mai sus 

menționate), rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei 

Naţionale. 

Unităţile de învăţământ vor comunica rezultatele procedurii de recunoaştere şi echivalare 

centrelor care vor organiza proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru 

admiterea în anul şcolar 2018-2019 cât și Comisiei județene de admitere, în atenția inspectorului 

școlar pentru limbi moderne.  

Candidaţii, cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu 

recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, cât și 

celor care au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de 

limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă, primesc nota 10 la proba de verificare a 

cunştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare 

a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.  

 Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă, indiferent dacă au promovat sau nu această probă, îşi vor completa fişa de 

opţiuni la unităţile şcolare de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.  
Fişa de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată în original fişa cu 

rezultatele la probe 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 nu au participat sau nu au fost repartizaţi în prima etapă. 

Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi 

inclusă în calculul mediei de admitere. 
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Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât 

acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în 

considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în 

fişă. 

În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim 

bilingv, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de 

admitere, precum şi toate mediile de la punctele a), b), c), d) şi e) menţionate mai sus la 

“Modalităţi de departajare” egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă candidatul care a 

obţinut notă mai mare la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 

 Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe 

limbi moderne, în funcţie de programarea acestor teste de către I.Ş.J.  Botoşani.  

Înscrierea pentru susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se 

face direct de către candidaţi, cu anexa fişei de înscriere eliberată de unitatea şcolară la care 

aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, în perioada 13 - 14 mai 2019.  

Proba de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă se va desfăşura joi, 16 mai 

2019, după următoarea planificare: 

 

Limba engleză – proba scrisă: 

 Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani, ora 9.00; 

 Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi, ora 9.00. 

 

 Limba franceză – proba scrisă: 

 Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani, ora 10.30. 
 

Planificarea pentru proba orală va fi afişată în centrele de examen mai sus-menţionate. 
Rezultatele probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă vor fi afişate în data 

de 20 mai 2019, la fiecare din unitățile școlare care organizează probele. În data de 20 mai 2019, 

la unităţile respective se depun și eventualele contestaţii, acolo unde metodologia permite acest 

lucru. 

Rezultatele finale, după contestaţii, se afişează în data de 24 mai 2019, la sediul unităţii 

liceale la care s-au susţinut probele. 

Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă 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. 

Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, 

primesc, de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de înscriere completată sau 

nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, în perioada 27 

- 29 mai 2019. 
Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, în data 

de 4 iunie 2019. Anexele completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de înscriere. 

Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă şi nu au fost repartizaţi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost 

repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă 

de verificare a cunoştinţelor de limbă. 
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Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne a 

candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, mai rămân 

locuri libere, se va organiza o nouă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă conform 

calendarului admiterii. 

 

Completarea fişelor de înscriere 
În perioada 20 mai - 7 iunie 2019 se vor organiza şedinţe de instruire cu elevii şi părinţii 

acestora în vederea prezentării procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare. 

Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în 

perioada 3-7 iulie 2019. La fiecare şedinţă, participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi (un 

părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginţii, precum şi un membru sau un delegat al Consiliului 

de administraţie al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează un proces verbal  de 

instruire.  

Se recomandă completarea unui număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, 

pentru a se asigura repartizarea, ţinând seama de media proprie de admitere şi de media 

ultimului admis la liceele respective în anul precedent.  
Necompletarea unui număr suficient de opţiuni poate duce la nerepartizarea elevului sau 

la nerepartizarea acestuia corespunzător mediei sale. 

Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii 

asupra faptului că trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii 

precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului. 

Personalul şcolii nu influenţează în nici un fel părinţii şi elevii în completarea 

opţiunilor, dar îi consiliază, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile 

completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste, 

pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză. 

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, 

codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.  

Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se 

face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi 

promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota 

obţinută la această probă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul 

repartizării computerizate. 

Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocat pentru fiecare unitate de 

învăţământ, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a 

acordat un cod.  

De asemenea, părinţii sunt informaţi că, în cazul filierei tehnologice, repartizarea 

candidaţilor se face pe profiluri, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în 

funcţie de opţiuni.  

Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit 

structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. 

Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa oferta de 

şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri şi calificări profesionale. 

Exemplu de completare a opţiunilor : 

(1) Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu – cursuri de zi, 

din Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă 

astfel:  
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1.   1 0 7 

(2) Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi, 

care are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 

2.   2 7 9 

(3) Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, 

prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni. 

Notă  : numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite mai sus,  spre 

exemplif icare, sunt f ictive.  

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea 

celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare 

candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea 

descrescătoare a preferinţelor exprimate. 

Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa 

părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor 

semna fişa de înscriere. 

Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi 

numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate,  
având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 

Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, 

precum şi cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent 

dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au 

susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi, în perioada 

prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la centrul zonal de înscriere la care este 

arondată şcoala pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată. 

În perioada 4-8 iulie 2019, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii 

şi elevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator 

pentru fiecare elev. 

În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul 

profesorului diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează 

la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. 

Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente a comisiei de 

înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, 

pentru a fi semnată. 

Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de 

candidat şi de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi 

acceptate şi rămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost 

corectată, un exemplar al fişei corectate, listată din calculator şi semnată de diriginte, de candidat 

şi de părintele/tutorele acestuia, va rămâne ataşat fişei iniţiale. 

 

Repartizarea în licee 

 
Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, 

profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. 

În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe profiluri şi domenii, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.  
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I. Prima etapă de repartizare computerizată şi admitere  

În data de 12 iulie 2019, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de 

clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni.  

 În data de 12 iulie 2019 se comunică rezultatele candidaţilor repartizaţi în 

învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de admitere.  

 În data 12 iulie 2019 se afişează în unităţile de învăţământ gimnazial  lista cu locurile 

neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ. 

În perioada 19, 22 şi 23 iulie 2019 Comisia judeţeană de admitere rezolvă situaţiile 

speciale apărute  după etapa de repartizare computerizată 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, cei care nu au depus dosarele de înscriere în 

termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa 

repartizării computerizate. Nu se va depăşi numărul maxim de 28 elevi la clasă şi se va respecta, 

în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. 

 II. A doua etapă de admitere 

În perioada 31 iulie -1 august 2019 are loc repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care 

nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada 

prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare. 
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 Fişă de înscriere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2019- 2020 
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Fişă de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, pentru anul şcolar 2019 - 2020 
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Dosarul de înscriere a candidaţilor declaraţi admişi 
În perioada 15 - 18 iulie 2019, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost 

declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se 

efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte : 

a) cererea de înscriere; 

b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie certificată în 

conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ investit cu astfel de 

competenţe.; 

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 

e) fişa medicală. 

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se 

consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru 

rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi 

repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor 

speciale.  

 

Admiterea candidaţilor de etnie romă 
Comisia de admitere judeţeană stabileşte, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi 

anunţă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2019, unităţile de 

învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor 

afirmative, promovate în contextul ,,Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor 

Romani Aparţinând Etniei Romilor’’ privind îmbunătăţirea situaţiei romilor. Numărul de locuri 

anunţat nu mai poate fi modificat după data de 15 mai 2019.  

Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca, peste numărul de locuri 

acordat prin planul de şcolarizare, în limita a două locuri suplimentare la clasă. 

Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de 

admitere judeţeană (doamna inspector pentru minorităţi prof. Petronia Scripcariu), până la data 

de 14 iunie 2019, ora 16.00. 

  În mod excepţional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot 

depune până la data de 28 iunie 2019, cu avizul preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a 

municipiului Bucureşti. 

Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare.  

Candidaţii de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru 

aceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă cererea de înscriere, fişa de înscriere, adeverinţă 

cu notele, cu media generală de la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cartea de identitate 

(dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată, foaia matricolă pentru clasele a V-a 

– a VIII-a (cu calculul mediei generale), fişă medicală, o recomandare scrisă din partea 

preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care 

se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie. 

În data de 9 iulie 2019 ora 12.00 comisia de admitere judeţeană asigură repartizarea 

candidaţilor romi care au depus cereri până la data menţionată mai sus, pe locurile speciale 

pentru romi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de 

candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică organizată  la Centrul județean de admitere de 
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la Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani. În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost 

ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. 

 

 

Model de cerere de înscriere pentru elevii rromi care candidează pe locurile suplimentare 

alocate rromilor în licee, pentru anul școlar 2019-2020 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

Către : Comisia de Admitere 
Subsemnatul (a)..................................................................................................................... 

domiciliat(ă) în localitatea ............................................ Str............................................................. 

Nr................., bloc,............. sc,........,etaj..........ap........ Judet............................................................ 

Nr.telefon...........................,absolvent al clasei...............în anul  şcolar.....................................de la 

Şcoala Gimnaziala / Liceul....................................................................................................., 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea pe locurile speciale alocate rromilor în liceu, pentru anul şcolar 

2019-2020. 

 

Dosarul de inscriere cuprinde următoarele documente: 

 Prezenta cerere de înscriere; 

 Fişa de înscriere; 

 Adeverinţă cu notele şi mediile generale obţinute la Examenul Naţional;  

 Cartea de identitate, şi certificatul de naştere ( copie conform cu originalul); 

 Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale, conform cu 

originalul) 

 Recomandare din partea Partidei Romilor Pro Europa Botoşani 

 

Data,                                                                                                  

 

 

 Semnătura părintelui/tutorelui 

 
 

 Semnătura candidatului, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Am luat la cunoştinţă prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi 

profesional de stat pentru anul şcolar 2019- 2020, elaborat conform ORDIN Nr. 4829/2018 din 30 august 2018 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 
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Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special 
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special se 

organizează de către comisia judeţeană de admitere, în perioada 9  – 10 iulie 2019. 

Locurile alocate învăţământului special nu participă la repartizarea computerizată. 

Informaţiile privind condiţiile specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul şi gradul 

de deficienţă etc.) locul şi data în care se va face repartizarea  pot fi obţinute de la secretariatele 

unităţilor de învăţământ Şcoala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani, Şcoala 

Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi. 

Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi 

gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, 

şi în funcţie de opţiuni. 

Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a 

VIII-a, pot participa, fără restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, 

atât pentru locurile din învăţământul de masă, cât şi pentru cele din învăţământul special. 

Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din 

clasa a VIII-a, care solicită repartizarea în învăţământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia de admitere judeţeană, 

după repartizarea celorlalţi candidaţi. În repartizarea acestor candidaţi, se va ţine cont de 

certificatele de expertiză şi de orientare şcolară şi profesională eliberate de Comisia de Orientare 

Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Botoşani şi Comisia de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Botoşani 

 

 Admiterea în învăţământul particular 
Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la 

admiterea în învăţământul liceal de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. 

Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe. Nu se vor 

aloca coduri pentru unităţile de învăţământ particulare, iar locurile respective nu vor participa la 

repartizarea computerizată. 

 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă 
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile 

anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 - 

2020, se face la un centru special desemnat de inspectoratul şcolar. 

Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta 

de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 - 2020 este în incinta Liceului 

“Alexandru cel Bun” – Botoşani, Str. Calea Naţională, Nr. 28 

Telefon 0231/514257; Fax 0231/534388; E-mail: gsiubotosani@yahoo.com. 

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 15 - 18 iulie 2019, la centrul 

menţionat şi trebuie să conţină următoarele acte: 

a) cererea de înscriere; 

mailto:gsiubotosani@yahoo.com
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b) certificatul de naştere, cartea de identitate şi după caz, certificatul de căsătorie, în copie 

legalizată; 

c) adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională / tezele cu subiect 

unic / testele naţionale / examenul de capacitate; 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 

e) fişa medicală. 

Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 - 2020 este anunţat de inspectoratul şcolar 

până la data de 5 iulie 2019 şi este afişat la sediul inspectoratului şcolar şi la centrul special de 

înscriere. 

Repartizarea candidaţilor se face în perioada 19, 22 şi 23 iulie 2019, pe locurile anunţate 

de inspectoratul şcolar, în şedinţă publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizaţi 

candidaţii care au susţinut Evaluarea Naţională / tezele cu subiect unic/testele 

naţionale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a 

opţiunilor. În a doua etapă, sunt repartizaţi candidaţii care nu au participat la Evaluarea 

Naţională / tezele cu subiect unic / testele naţionale / examenul de capacitate, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. 

 

Admiterea elevilor care au studiat în străinătate 
 În perioada 19, 22 şi 23 iulie 2019, comisia de admitere judeţeană va analiza cazurile 

speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această 

cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a. 

 Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul 

doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. 

 Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de Comisia de 

admitere judeţeană şi sunt făcute publice până la data de 15 iulie 2019. 

 

Notă  

Art. 63. - Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2011– 2012 -  aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării 

Tineretului şi Sportului, nr. 5608 din 31.08.2013. 

 Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi 

atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. 

În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul 

respectiv pierde locul obţinut prin fraudă 
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Planul de şcolarizare şi lista codurilor pentru completarea fişei de admitere 

pentru anul şcolar 2019 – 2020 

Cod 

opțiune 
Unitatea de învățământ 

Nivel 

înv. 
Filiera Profil 

Denumire 

specializare/ 

Domeniu 

Nr 

locuri/* 

Nr 

clase 

Ultima 

medie de 

admitere 

anul 2018 

101 
COLEGIUL ECONOMIC "OCTAV 

ONICESCU" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Servicii Comerţ 28 1 6,94 

102 
COLEGIUL ECONOMIC "OCTAV 

ONICESCU" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Servicii Economic 112 4 6,91 

103 
COLEGIUL ECONOMIC "OCTAV 

ONICESCU" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Servicii 

Turism şi 

alimentaţie 
56 2 6,83 

104 
COLEGIUL NATIONAL 

"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist 

Filologie - 

bilingv – 

Lb. engleză 

28 1 8,38 

105 
COLEGIUL NATIONAL 

"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist 

Filologie – 

bilingv-  

Lb. franceză 

28 1 6,64 

106 
COLEGIUL NATIONAL 

"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
112 4 8,37 

107 
COLEGIUL NATIONAL 

"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 8,6 

108 
COLEGIUL NATIONAL 

"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 8,46 

109 
COLEGIUL NATIONAL 

"GRIGORE GHICA" DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Filologie 56 2 5,49 

110 
COLEGIUL NATIONAL 

"GRIGORE GHICA" DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
28 1 7,23 

111 
COLEGIUL NATIONAL 

"GRIGORE GHICA" DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
56 2 5,39 

112 
COLEGIUL NATIONAL 

"GRIGORE GHICA" DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 56 2 6,11 

113 
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI 

EMINESCU" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist 

Filologie - 

bilingv – 

Lb. engleză 

28 1 8 
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114 
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI 

EMINESCU" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
112 4 8,67 

115 
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI 

EMINESCU" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
56 2 8,74 

116 
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI 

EMINESCU" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 8,63 

117 
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE 

ASACHI" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Tehnic Electric 28 1 6,38 

118 
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE 

ASACHI" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Tehnic 

Electronică 

automatizări 
56 2 5,48 

119 
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE 

ASACHI" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Filologie 28 1 6,75 

120 
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE 

ASACHI" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
56 2 6,47 

121 
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE 

ASACHI" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Tehnic Mecanică 56 2 5,07 

122 
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE 

ASACHI" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 6,73 

123 
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE 

ASACHI" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 7,12 

124 
LICEUL "ALEXANDRU CEL 

BUN’’ BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Filologie 28 1 3,55 

125 
LICEUL "ALEXANDRU CEL 

BUN’’ BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Tehnic 

Industrie 

textilă şi 

pielărie 

28 1 3,77 

127 
LICEUL "ALEXANDRU CEL 

BUN’’ BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 3,22 

128 
LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" 

TRUŞEŞTI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Agricultură 28 1 2,53 

129 
LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" 

TRUŞEŞTI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
56 2 5,39 
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130 
LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" 

DARABANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Industrie 

alimentară 
28 1 5,79 

131 
LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" 

DARABANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
28 1 5,32 

132 
LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" 

DARABANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Tehnic Mecanică 28 1 2,74 

133 
LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" 

DARABANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 6,95 

134 
LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" 

DARABANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 7,12 

135 
LICEUL "DIMITRIE NEGREANU" 

BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Tehnic Mecanică 56 2 2,43 

136 
LICEUL "DIMITRIE NEGREANU" 

BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
56 2 2,91 

137 
LICEUL "REGINA MARIA" 

DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Servicii Economic 28 1 4,23 

138 
LICEUL "REGINA MARIA" 

DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Servicii 

Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

28 1 5,17 

139 
LICEUL "REGINA MARIA" 

DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Filologie 28 1 6,98 

140 
LICEUL "REGINA MARIA" 

DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
28 1 8,03 

141 
LICEUL "REGINA MARIA" 

DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
56 2 5,25 

142 
LICEUL "REGINA MARIA" 

DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 6,98 

146 
LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE 

IORGA" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Filologie 28 1 7,49 

147 
LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE 

IORGA" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
28 1 8 
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149 
LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE 

IORGA" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
56 2 7,19 

150 
LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE 

IORGA" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 56 2 7,61 

151 
LICEUL TEHNOLOGIC 

"AL.VLAHUTA" SENDRICENI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Agricultură 28 1 6,6 

152 
LICEUL TEHNOLOGIC 

"AL.VLAHUTA" SENDRICENI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Industrie 

alimentară 
28 1 

- 

153 
LICEUL TEHNOLOGIC 

"AL.VLAHUTA" SENDRICENI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Servicii 

Turism şi 

alimentaţie 
28 1 4,07 

155 
LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE 

RADU" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Protecţia 

mediului 
28 1 2,93 

156 
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE 

BALCESCU" FLAMÂNZI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Protecţia 

mediului 
28 1 5,2 

157 
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE 

BALCESCU" FLAMÂNZI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 6,56 

158 
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE 

BALCESCU" FLAMÂNZI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 6,28 

159 
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU 

RAREŞ’’ BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Tehnic Mecanică 56 2 2,88 

160 
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU 

RAREŞ’’ BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Protecţia 

mediului 
28 1 3,06 

161 
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN 

CEL MARE SI SFANT" VORONA 

Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Agricultură 28 1 4,05 

162 
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN 

CEL MARE SI SFANT" VORONA 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Servicii 

Turism şi 

alimentaţie 
28 1 5,96 

163 
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN 

CEL MARE SI SFANT" VORONA 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 5,88 
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164 LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA 
Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Industrie 

alimentară 
28 1 3,58 

165 LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA 
Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
28 1 4,05 

167 LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA 
Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Protecţia 

mediului 
28 1 2,62 

168 
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII 

MARI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Industrie 

alimentară 
28 1 2,4 

169 
LICEUL TEORETIC "ANASTASIE 

BASOTA" POMÂRLA 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 3,43 

170 
LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI 

CIUCA" SAVENI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Filologie 28 1 5,76 

171 
LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI 

CIUCA" SAVENI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică Tehnic 

Industrie 

textilă şi 

pielărie 

56 2 2,83 

172 
LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI 

CIUCA" SAVENI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 5,1 

173 
LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI 

CIUCA" SAVENI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist Ştiinţe Sociale 28 1 6,18 

174 
LICEUL TEORETIC "GRIGORE 

ANTIPA" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
28 1 7,79 

175 
LICEUL TEORETIC "GRIGORE 

ANTIPA" BOTOSANI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

Naturii 
84 3 7,24 

176 
LICEUL"STEFAN D. LUCHIAN’’ 

STEFANESTI 

Liceal 

- zi 
Tehnologică 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Agricultură 28 1 

- 

178 

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 

ORTODOX "SF.IOAN IACOB" 

DOROHOI 

Liceal 

- zi 
Teoretică Umanist 

Filologie – 

bilingv-  

Lb. engleză 

28 1 4,41 

*Locurile speciale pentru candidaţii romi/români de pretutindeni se vor aloca, peste numărul de 

locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a două locuri suplimentare la clasă. 

 

Numărul de locuri aprobate prin planul de şcolarizare pentru repartizarea computerizată -2716 
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Lista locurilor  pentru admiterea în licee vocaţionale pentru anul şcolar 2019 – 2020 

Cod  

specializare 
Denumire liceu 

Nivel 

inv. 
Filiera Profil 

Denumire 

specializare 

Nr 

locuri/* 

Nr 

clase 

143 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  

BOTOSANI 

Liceal - 

zi 
Vocaţional Sportiv Instructor sportiv 112 4 

144 

LICEUL DE ARTA "STEFAN 

LUCHIAN"  

BOTOSANI 

Liceal - 

zi 
Vocaţional Artă 

Arte plastice şi 

decorative 
28 1 

 

145 

LICEUL DE ARTA "STEFAN 

LUCHIAN"  

BOTOSANI 

Liceal - 

zi 
Vocaţional Artă Muzică  28 1 

 

148 

LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE 

IORGA"  

BOTOSANI 

Liceal - 

zi 
Vocaţional Pedagogic 

Învăţători - 

educatoare 
56 2 

 

177 

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL  

ORTODOX "SF.GHEORGHE" 

BOTOSANI 

Liceal - 

zi 
Vocaţional Teologic Teologie ortodoxă 56 2 

 

179 

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL  

ORTODOX "SF.IOAN IACOB" 

DOROHOI 

Liceal - 

zi 
Vocaţional Teologic Teologie ortodoxă 28 1 

*Locurile speciale pentru candidaţii romi/români de pretutindeni se vor aloca, peste numărul de 

locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a două locuri suplimentare la clasă. 

 

Numărul de  locuri aprobate prin planul de şcolarizare în licee vocaţionale -11 clase/308 locuri 

 

 

Lista locurilor în licee pentru învăţământul seral şi frecvenţă redusă pentru candidaţii care 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 - 2020 

Denumire liceu 
Nivel 

invatamant 
Filiera Profil 

Denumire 

specializare 
Nr locuri 

Nr 

clase 

LICEUL "ALEXANDRU CEL BUN’’ 

BOTOSANI 

Liceal 

frecvenţă 

redusă 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 

LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE 

RADU" BOTOSANI 

Liceal 

frecvenţă 

redusă 

Teoretică Real 
Matematică-

Informatică 
28 1 

LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA Liceal seral Tehnologică 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Agricultură 28 1 

 

Numărul de locurilor aprobate prin planul de şcolarizare pentru învăţământul seral şi  

frecvenţă redusă: 3 clase/ 84 locuri 
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Lista locurilor  în unităţile de învăţământ particular acreditat/autorizat  pentru anul şcolar 

2019 – 2020 

 

Unitatea de învăţământ 
Forma de 

învăţământ 
Filiera Profil 

Domeniul pregătirii de 

bază/Specializare/Calificare 
COD 

Nr. 

locuri 

Liceu Teoretic Centrul de 

Studii „Ştefan cel Mare şi 

Sfânt” 

Botoşani 

LICEU -Zi Teoretică Uman Filologie  28 

LICEU -Frecvenţă 

redusă 
Teoretică Uman Filologie  28 

 

Şcolarizarea se asigură din taxe şcolare. 

Înscrierea şi depunerea dosarelor se va face la sediul unităţii şcolare 
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 SECŢIUNEA  2  –  ADMITEREA  ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PROFESIONAL  PENTRU  ANUL
ŞCOLAR 2019 – 2020

Informaţii generale referitoare la învăţământul profesional

Învățământul profesional, reglementat prin Metodologia de organizare și funcționare a învățământului
profesional  de  stat,  aprobată  prin  Ordinul  Ministrului  Educației  Naționale  și  Cercetării  Științifice  nr.
5033/2016, are următoarele obiective:
 formarea  competențelor  profesionale  ale  elevilor,  specifice  unei  calificări  profesionale  de  nivel  3  al

Cadrului național al calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului european al calificărilor;
 facilitarea  integrării  socioprofesionale  a  absolvenților  învățământului  profesional  în  concordanță  cu

aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
 implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii;
 dezvoltarea motivației tinerilor printr-o abordare integrată a pregătirii teoretice și practice într-o calificare

solicitată de piața muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și
potențialul individual de dezvoltare.

Elevii  din  învățământul  profesional  beneficiază  de  susținere  financiară,  în  conformitate  cu
prevederile  legale,  prin „Bursa  Profesională”,  aprobată  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  951/2017  privind
modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional.
Distinct de acest sprijin, elevii din învățământul profesional, pot beneficia și de susținere financiară, stimulente
și  alte  forme  de  sprijin  acordate  de  operatorul  economic  partener  de  practică,  în  condițiile  legii  și  în
conformitate cu prevederile contractului de practică.

Absolvenții  învățământului  profesional  care  promovează  examenul  de  certificare  a  calificării
profesionale:
 dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass;
 pot  continua  studiile  în  clasa  a  XI-a  a  învățământului  liceal,  în  condițiile  legii  și  ale  reglementărilor

specifice stabilite de Ministerul Educației Naționale.

Învăţământul dual - formă de organizare a învăţământului profesional

Învăţământul  dual  se  organizează pentru  dobândirea  de  cunoştinţe,  deprinderi  şi  competenţe,
preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4  şi 5, conform
Cadrului naţional al calificărilor. Competenţele-cheie se dezvoltă în contextul formării profesionale.

Caracteristici specifice învăţământului dual:
 este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri

de practică;
 asigură oportunităţi sporite de educaţie  şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat  şi a

unor  contracte  individuale  de  pregătire  practică,  prin  pregătirea  practică organizată în  răspunderea
principală a operatorilor economici;

 operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor;
 facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ

partenere.
Învăţământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe:

 existenţa  contractului  de  parteneriat  încheiat  între  unul  sau mai  mul ţi  operatori  economici  sau între o
asociaţie/consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ  şi unitatea administrativ-teritorială  pe
raza căreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile
părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri;

 existenţa contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau
susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileşte
drepturile şi obligaţiile părţilor;

 existenţa autorizării/acreditării operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul
dual.

Calitatea de elev în învăţământul dual, pentru nivelul 3 de calificare, este condiţionată de îndeplinirea
cumulată a următoarelor condiţii:
 să fie absolvent al clasei a VIII-a;
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 să fie apt din punct de vedere medical pentru cerinţele specifice calificării pentru care se pregăteşte;
 să aibă un contract individual de pregătire practică încheiat între elev,  respectiv părintele, tutorele sau

susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ.
În  cazul  în  care  unui  elev  i  se  reziliază contractul  individual  de  pregătire  practică,  unitatea  de

învăţământ şi inspectoratul școlar vor identifica soluţiile aplicabile pentru a-i asigura condiţiile de finalizare a
învăţământului obligatoriu şi a formării profesionale de nivel 3, în aceeaşi sau în altă unitate de învăţământ.

Elevii din învățământul dual beneficiază de:
 susținere financiară,  în conformitate cu prevederile legale,  prin „Bursa Profesională”,  aprobată prin

Hotărârea Guvernului nr. 951/2017;
 bursă, asigurată de operatorii economici, la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli

pentru formarea profesională de calitate.
Absolvenţii învăţământului dual pentru nivelul 3 de calificare pot continua studiile în ciclul superior al

învăţământului liceal sau pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru echivalarea nivelului de învăţământ
liceal.  Condiţiile  de  acces,  conţinutul  şi  durata  acestor  programe  de  pregătire  sunt reglementate  prin
metodologii specifice, aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale.

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat
pentru anul școlar 2019-2020

(extras din OMENCȘ nr. 5068/31.08.2016)
Admiterea elevilor în învăţământul profesional se face cu respectarea Metodologiei de organizare și

funcționare  a  învățământului  profesional  de  stat,  pe  baza  criteriilor  stabilite  de  Metodologia  privind
organizarea  şi  desfăşurarea  admiterii  aprobată  prin  OMENCȘ  nr.  5068/31.08.2016,  cu  respectarea
Calendarului  admiterii  în  învăţământul  profesional  de  stat  pentru  anul  şcolar  2019  –  2020  (OMEN nr.
5031/04.09.2018).

Pot opta pentru învățământul profesional elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții clasei a VIII-a
din seriile anterioare. Elevii pot fi înscriși în învățământul profesional numai dacă au promovat clasa a VIII-a.
Opțiunea elevilor pentru învățământ profesional se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în
învățământul profesional.

În vederea admiterii în învățământul profesional, unitatea de învățământ care organizează învățământ
profesional poate organiza, în anumite condiții, preselecția candidaților și/sau proba suplimentară de admitere.

Conform calendarului admiterii în învățământul profesional, admiterea se realizează în două etape. În
fiecare etapă de admitere se organizează:

a) înscrierea candidaților;
b) preselecția candidaților (organizată doar la solicitarea operatorilor economici parteneri), după caz;
c) proba suplimentară de admitere, după caz;
d) admiterea candidaților și afișarea rezultatelor

NOTĂ: La nivelul județului Botoșani nu sunt unități de învățământ care să organizeze preselecția
candidaților la admiterea în învăţământul profesional de stat, anul școlar 2019-2020.

Admiterea în învățământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel:
a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de

învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în portofoliul educațional al
elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional, media de admitere, calculată ca medie
ponderată  între  media  generală  la  evaluarea  națională  susținută  de  absolvenții  clasei  a  VIII-a,  care  are  o
pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20%;

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere prevăzută la lit. a) și în
proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

În cazul în care 2 candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine,
următoarele criterii:

1. media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;
2. media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a.

În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidați
cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și acea calificare, care au mediile de admitere, precum și
mediile  prevăzute  la  punctele  1.  și  respectiv  2.  egale,  atunci  toți  acești  candidați  sunt  declarați  admiși  la
opțiunea solicitată.
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Calculul mediei de admitere în învățământul profesional se face astfel:
I.  în  cazul  în  care  numărul  de  candidați  nu  depășește  numărul  locurilor  oferite  de  unitatea  de

învățământ:
MAIP = MA = (20 x ABS + 80 x EN)/100 ;

unde:
MAIP = media de admitere în învățământul profesional;
MA = media de admitere conform a);
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a;

II. în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ:

MAIP = (70 x MA + 30 x PSA)/100;
unde: MAIP = media de admitere în învățământul profesional;
MA = media de admitere calculată conform I.;
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

Media de admitere în învățământul profesional (MAIP) se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală

obținută la evaluarea națională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până
în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004—2007, ori cu media
la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009.

Pntru candidații care nu au susținut evaluarea națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele
naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obținută la evaluarea națională susținută de
absolvenții clasei a VIII-a este 1: EN = 1.

Media de admitere în învățământul profesional (MAIP) este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista
candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor din oferta școlii. 

În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară la care
numărul  total  al  celor  înscriși  nu  depășește  numărul  total  al  locurilor  oferite  de  unitatea  respectivă  de
învățământ,  repartizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, utilizând media de
admitere (MA), drept criteriu de departajare și de ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare calificare.

Media de admitere în învățământul profesional (MAIP) este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista
candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul locurilor din oferta școlii.

În  perioada  menționată  în  calendarul  admiterii  în  învățământul  profesional,  Comisia  de  admitere
județeană  va  analiza  și  cazurile  speciale  ale  absolvenților  învățământului  gimnazial  care  au  studiat  în
străinătate și din această cauză nu au participat la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a; pentru
acești absolvenți, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obținute în anii
de studiu parcurși în România.

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul dual
pentru anul școlar 2019-2020

 (  extras din OMEN nr. 3556/20.03.2017  )
Admiterea elevilor în învăţământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului

naţional al calificărilor,  se face pe baza criteriilor stabilite de Metodologia-cadru aprobată prin OMEN nr.
3556/20.03.2017 şi  cu respectarea  Calendarului admiterii  în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar
2019 – 2020 (OMEN nr. 5031/04.09.2018).

Pot opta pentru învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional
al calificărilor, elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare. Elevii pot fi
înscrişi în învăţământul dual numai dacă au promovat clasa a VIII-a. Opţiunea elevilor pentru învăţământ dual
se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul dual.

În cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri disponibile, se organizează probe de
admitere. În învăţământul dual se pot organiza probe de admitere independent de numărul de candidaţi înscrişi
pe numărul  de locuri  disponibile,  dacă operatorii  economici  parteneri  solicită  acest  lucru.  Decizia  privind
organizarea probelor de admitere, numărul şi conţinutul acestora se adoptă la nivelul unităţii de învăţământ şi
se  reglementează  prin  procedura  de  admitere  elaborată  şi  adoptată  în  colaborare  cu  operatorii  economici
parteneri, cu respectarea cerinţelor exprimate de aceştia.

Admiterea  în  învăţământul  dual  se  realizează  în  două  etape,  conform  calendarului  admiterii  în
învăţământul dual.
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În fiecare etapă de admitere se organizează:
 înscrierea candidaţilor;
 probele de admitere;
 admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
Admiterea în învăţământul dual se realizează, în fiecare etapă, astfel: 
a) în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de

învăţământ şi nu s-au organizat probe de admitere, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al
elevului. În portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul dual, media
de admitere, calculată 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%;

b) în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite sau în
situaţia în care s-au organizat probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de
locuri disponibile, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită la lit. a) şi
în proporţie de 30% media notelor obţinute la probele de admitere stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în
colaborare cu operatorii economici.

În  cazul  în  care  doi  sau mai  mulţi  candidaţi  au medii  de  admitere  egale,  în  situaţia  în  care  s-au
organizat probe de admitere, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 media probelor de admitere;
 media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
 media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 

În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii de admitere egale, în situaţia în care nu s-au
organizat probe de admitere, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: 

 media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
 media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.

În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidaţi
cu medii de admitere egale şi cu aceleaşi medii la criteriile de departajare, atunci toţi aceşti candidaţi sunt
declaraţi admişi la calificarea profesională solicitată.

Calculul mediei de admitere în învăţământul dual se face astfel:
I.  în  cazul  în  care  numărul  de  candidaţi  nu  depăşeşte  numărul  locurilor  oferite  de  unitatea  de

învăţământ şi nu s-au organizat probe de admitere:
MAID = MA = (20 x ABS + 80 x EN)/100 ;

unde:
MAID = media de admitere în învăţământul dual;
MA = media de admitere conform a);
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;

II. în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învăţământ sau în situaţia în care numărul de candidaţi este mai mic decât numărul locurilor oferite, dar s-au
organizat probe de admitere:

MAID = (70 x MA + 30 x PSA)/100;
unde: 
MAID = media de admitere în învăţământul dual; 
MA = media de admitere calculată conform a);;
PSA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii
economici parteneri.

Media de admitere în învăţământul dual (MAID), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
În calculul mediei de admitere pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, media

generală obţinută la evaluarea naţională se va înlocui, în funcţie de anul absolvirii, cu:
a) media la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv;
b) media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004 - 2007;
c) media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi

2009. 
Pentru candidaţii care nu au susţinut evaluarea naţională sau, după caz, examenul de capacitate/testele

naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de
absolvenţii clasei a VIII-a este 1 (EN = 1).
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Media de admitere în învăţământul  dual  este utilizată pentru stabilirea ordinii  pe lista candidaţilor
admişi.

În cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de admitere la o unitate şcolară la care
numărul total al celor înscrişi nu depăşeşte numărul total al locurilor oferite, repartizarea pe calificări se face în
ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere şi criteriile de departajare.

Prin  procedura  de  admitere  adoptată  la  nivelul  unităţii  de  învăţământ  în  colaborare  cu  operatorii
economici se poate decide ca repartizarea la operatorii economici parteneri de practică să se realizeze încă din
faza de selecţie a candidaţilor, în condiţiile stabilite prin procedura de admitere. În aceste situaţii repartizarea
pe calificări a candidaţilor admişi va fi însoţită de repartizarea la operatorii economici parteneri de practică.

În perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual, Comisia de admitere judeţeană va
analiza şi  cazurile speciale ale absolvenţilor  învăţământului  gimnazial  care au studiat în străinătate şi,  din
această cauză, nu au participat la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a; pentru aceşti absolvenţi, la
media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în
România.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Data limită/
Perioada

ACTIVITATEA

Pregătirea admiterii
13 mai 2019 Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în

domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la
sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean,
cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al
învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor
privind elevii  și  formațiunile de studiu la care aceștia sunt  asociați.  Tipărirea informațiilor
despre admitere în broșura care cuprinde informații despre admiterea în învățământul liceal, în
învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019- 2020, într-o
secțiune distinctă

15-24 mai
2019

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate
de admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual,
pentru  anul  școlar  2019-  2020.  Afișarea  în  unitățile  de  învățământ  gimnazial  a  graficului
ședințelor  de  informare  a  elevilor  și  părinților  cu  privire  la  admiterea  în  învățământul
profesional,  inclusiv  în  învățământul  dual  (metodologia  și  calendarul  admiterii,  modul  de
completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în
Fișa de opțiuni pentru învățământul dual)

31 mai 2019 Transmiterea  la  Ministerul  Educației  Naționale  a  broșurilor  care  cuprind  informații  despre
admitere ale fiecărui județ/municipiului București, în versiune electronică și tipărită

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

4 martie-17
mai 2019

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2018-2019, școlarizează elevi în clasa a VIII-
a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii
de clasa  a VIII-a,  cu accent  pe conștientizarea cerințelor  pieței  muncii  și  a  oportunităților
pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional de stat. Activitățile de
orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai Centrului județean de
resurse  și  de  asistență  educațională  (CJRAE)  și  urmăresc  pregătirea  înscrierii  elevilor  în
învățământul profesional de stat.

13-31 mai
2019

Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de clasa a
VIII-a  și  părinții  acestora  pentru  prezentarea  metodologiei  și  a  calendarului  admiterii,  a
procedurilor  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 de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual

6-17 mai
2019

ISJ organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul
acestui  eveniment,  unitățile  de învățământ  care  au ofertă  educațională  pentru învățământul
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profesional de stat vor implica și operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale
va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.

11 iunie
2019

Transmiterea  de  către  fiecare  unitate  de  învățământ  gimnazial  către  Comisia  de  admitere
județeană 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.

12 iunie
2019

Transmiterea de către Comisia de admitere județeană 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 romi și a candidaților pentru învățământul special
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
15 mai
2019

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

10-14 iunie
2019

Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi.
NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la ISJ/ISMB -
comisia de admitere județeană/a municipiului București

9-10 iulie
2019

Repartizarea  candidaților  pe  locurile  speciale  pentru  romi,  utilizând  aplicația  informatică
centralizată.
NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de Comisia de admitere
județeană, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de
candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de admitere pentru candidații romi,
care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a)
din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat,
aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5068/2016,
indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.

9-10 iulie
2019

Înscrierea  și  repartizarea  candidaților  pentru  învățământul  special,  utilizând  aplicația
informatică centralizată.
NOTĂ: Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt
similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în
Metodologia de organizare și 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

24-26 iunie
2019

Secretariatele  unităților  de  învățământ  gimnazial  completează,  la  cererea  elevilor  și  a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de
stat cu informațiile privind numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V-
VIII  și  datele personale ale absolvenților  claselor a VIII-a.  Eliberarea de către unitățile de
învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații
care  solicită  aceasta.  La  solicitarea  candidaților  care  au  susținut  și  promovat  probele  de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial
eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la
proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din
clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

24-26 iunie
2019

Înscrierea  candidaților  la  unitățile  de  învățământ  care  au  ofertă  educațională  pentru
învățământul  profesional,  pe  baza  fișei  de  înscriere  în  învățământul  profesional  de  stat.
Unitățile  de  învățământ  care  au  ofertă  educațională  pentru  învățământul  profesional  oferă
informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru
calificările profesionale din oferta școlii. Unitățile de învățământ care organizează preselecție
afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și Procedura de selecție
(art.  8  din  Metodologia  de  organizare  și  funcționare  a  învățământului  profesional  de  stat,
aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5033/2016).
NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență
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sau repetenție.
26 iunie

2019
Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a
listei candidaților înscriși în învățământul profesional. Transmiterea către Comisia de admitere
județeană  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 și Procedura de preselecție.

NOTĂ:  La  nivelul  județului  Botoșani  nu  sunt  unități  de  învățământ  care  să  organizeze  preselecția
candidaților la admiterea în învăţământul profesional de stat.

28 iunie-1
iulie 2019

Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în
învățământul profesional de stat care nu au organizat sesiune de preselecție, pe baza fișei de
înscriere în învățământul profesional de stat. Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-
au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul
ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea se pot înscrie și candidați care au fost respinși
la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.
NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență
sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat
preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea
casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care
optează.

1 iulie 2019 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, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la
unitățile  de  învățământ  unde  numărul  de  candidați  înscriși  este  mai  mare  decât  numărul
locurilor oferite. Transmiterea către Comisia de admitere județeană a situației cu numărul de
candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare profesională.

2-3 iulie
2019

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

3 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ
care au organizat proba. Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere

4 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor de
către unitățile de învățământ care au organizat proba

4 iulie 2019 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, utilizând aplicația informatică centralizată, la Comisia de admitere
județeană,  a  candidaților  declarați  admiși  și  a  celor  respinși  la  admiterea  în  învățământul
profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu
proba de preselecție/admitere.

5 iulie 2019 Validarea de către Comisia de admitere județeană pentru învățământul profesional de stat a
candidaților  declarați  admiși  în  învățământul  profesional  de  stat.  Comunicarea  de  către
unitățile de învățământ profesional a 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.

8-12 iulie
2019

Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional 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.

8-12 iulie
2019

Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați
admiși

12 iulie
2019

Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în
această etapă de admitere.

15-16 iulie Rezolvarea  cazurilor  speciale  de  către  Comisia  de  admitere  județeană.  Pentru  rezolvarea
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2019 cazurilor  speciale,  Comisia  de  admitere  județeană  nu  va  repartiza  candidați  la  calificări
profesionale  pentru  care  s-a  organizat  probă  de  preselecție  decât  cu  acordul  unităților  de
învățământ respective.

17 iulie
2019

Comunicarea  de  către  unitățile  de  învățământ  profesional  a  candidaților  înmatriculați  și  a
situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de
înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale. 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 listelor finale cu candidații înmatriculați și a
situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat.

18 iulie
2019

Transmiterea de către Comisia de admitere județeană la toate unitățile de învățământ gimnazial
a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat

18 iulie
2019

Comunicarea 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. ISJ 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. Afișarea la sediul unităților învățământ cu ofertă educațională
pentru învățământul profesional de stat a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de
pregătire și calificări profesionale

Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat
22-24 iulie

2019
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ
profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au
participat,  dar nu au fost  repartizați/admiși  la liceu sau învățământul  profesional,  și  care
solicită  să  participe  la  admiterea  în  învățământul  profesional  de  stat  în  etapa a  II-a.  La
solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor
de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu
fișa de înscriere,  și  anexa fișei  de  înscriere  completată cu rezultatul  la proba/probele  de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.

22-24 iulie
2019

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în
urma etapei I de admitere pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat.
Unitățile de învățământ la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere vor afișa
informații privind organizarea probei suplimentare de admitere (data, locul de desfășurare,
ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice), cu precizarea că
proba suplimentară de admitere sa va susține doar în cazul în care numărul de candidați care
se vor înscrie pentru o anumită  calificare va fi  mai  mare decât numărul  locurilor  oferite
pentru calificarea respectivă.

24 iulie 2019 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a
listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și a graficului de desfășurare a
probei de preselecție și/sau a probei suplimentare de admitere, după caz. Transmiterea către
Comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul
profesional, pe fiecare calificare profesională.

25, 26, 29 iulie
2019

Desfășurarea  probei  suplimentare  de  admitere.  Comunicarea  rezultatelor  la  proba
suplimentară de admitere de către unitatea de învățământ care a organizat proba. Calcularea
de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ  a mediilor finale de admitere,
conform precizărilor  de calcul  din metodologia  de admitere  în  învățământul  profesional.
Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și  a celor
respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la
învățământul profesional. Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de
către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și
repartizarea acestora de către Comisia de admitere județeană. Transmiterea de către comisia
de  admitere  în  învățământul  profesional  de  stat  din  unitatea  de  învățământ,  în  format
electronic și în scris, la Comisia de admitere județeană, a listei candidaților declarați admiși
și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat de către toate unitățile de
învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere. Transmiterea
de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ,
în  format  electronic  și  în  scris,  către  Comisia  de admitere  județeană a  situației  locurilor
neocupate  la  învățământul  profesional  de  stat.  Afișarea  pe  pagina  de  internet  a  ISJ  și
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transmiterea  de  către  Comisia  de  admitere  județeană,  la  toate  unitățile  de  învățământ
gimnazial,  a  situației  locurilor  libere în învățământul  profesional  de stat,  cu evidențierea
distinctă a celor din învățământul dual, pentru care se va face repartizarea de către Comisia
de admitere județeană.

30 iulie 2019 Primirea de către Comisia de admitere județeană a cererilor  de înscriere la învățământul
profesional  din  partea  absolvenților  clasei  a  VIII-a  care  nu  au participat  sau  nu  au fost
declarați admiși în etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele anterioare.

31 iulie-1
august 2019

Repartizarea de către Comisia de admitere județeană a absolvenților clasei a VIII-a care nu
au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada
prevăzută de calendar.
Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care au
fost repartizați

1 august 2019 Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul
profesional  de  stat  și  învățământ  dual  a  listelor  candidaților  înscriși  la  învățământul
profesional de stat și în învățământul dual. Transmiterea către Centrul Național de Admitere
a rezultatelor repartizării.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU CALIFICĂRI
PROFESIONALE DE NIVEL 3, CONFORM CADRULUI NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019—2020

Data limită/
Perioada

ACTIVITATEA

Pregătirea admiterii
13 mai 2019 Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul dual aprobate, concretizată în domenii de

pregătire  și  calificări  profesionale,  cu  evidențierea  operatorilor  economici  parteneri  și  a
locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediul unităților de învățământ
gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul
dual. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel
județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în sistemul informatic
integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a
informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați. Tipărirea
informațiilor  despre  admitere  în  broșura  care  cuprinde  informații  despre  admiterea  în
învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul
școlar 2019-2020, într-o secțiune distinctă.

15-24 mai
2019

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate
de admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul
dual pentru anul școlar 2019-2020. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului
ședințelor  de  informare  a  elevilor  și  părinților  cu  privire  la  admiterea  în  învățământul
profesional,  inclusiv în învățământul dual (metodologia și  calendarul admiterii,  modul  de
completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în
Fișa de opțiuni pentru învățământul dual)

31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor care cuprind informații despre
admitere ale fiecărui județ/municipiului București, în versiune electronică și tipărită.

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

4 martie-17
mai 2019

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2018-2019, școlarizează elevi în clasa a
VIII-a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu
elevii  de  clasa  a  VIII-a,  cu  accent  pe  conștientizarea  cerințelor  pieței  muncii  și  a
oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul dual, dar și prin
învățământul  profesional  de  stat.  Activitățile  de  orientare  și  consiliere  se  derulează  cu
sprijinul consilierilor  școlari  ai  Centrului județean de resurse și  de asistență educațională
(CJRAE)  și  urmăresc  pregătirea  înscrierii  elevilor  în  învățământul  dual,  dar  și  în
învățământul profesional de stat.

13-31 mai
2019

Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu părinții și elevii
de clasa a VIII-a pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor
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de  admitere  și  a  planului  de  școlarizare  la  învățământul  dual,  dar  și  la  învățământul
profesional  de  stat,  a  modului  de  completare  a  opțiunilor  din  Fișa  de  înscriere  în
învățământul profesional de stat, respectiv în  Fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În
județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu,
aspectele specifice privind învățământul dual.

6-17 mai 2019 ISJ  organizează  târgul  ofertelor  educaționale.  Pentru  prezentarea  ofertei  educaționale  în
cadrul  acestui  eveniment,  unitățile  de  învățământ  care  au  ofertă  educațională  pentru
învățământul  dual  și  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.

11 iunie 2019 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ  gimnazial către Comisia de admitere
județeană 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.

12 iunie 2019 Transmiterea de către Comisia de admitere județeană 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 romi și a candidaților pentru învățământul special
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)

15 mai 2019 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi.
NOTĂ:  Locurile  speciale  pentru  candidații  romi  se  stabilesc  de  Comisia  de  admitere
județeană, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în
limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi
la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe
de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.

10-14 iunie
2019

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru
romi.
NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la ISJ -
Comisia de admitere județeană.

9-10 iulie
2019

Repartizarea candidaților  pe locurile  speciale  pentru romi,  utilizând aplicația  informatică
centralizată.
NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de Comisia de admitere
județeană, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate
de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de admitere pentru candidații
romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, 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.  3556/2017,  cu  modificările
ulterioare.  Pot  fi  admiși  candidați  romi 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.

9-10 iulie
2019

Înscrierea  și  repartizarea  candidaților  pentru  învățământul  special,  utilizând  aplicația
informatică centralizată.
NOTĂ:  Înscrierea  și  repartizarea  candidaților  pentru  învățământul  dual  special  sunt
similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual
Etapa I de admitere în învățământul dual

24-26 iunie
2019

Secretariatele  unităților  de  învățământ  gimnazial  completează,  la  cererea  elevilor  și  a
părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită înscrierea în învățământul dual,
fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, cu informațiile privind numele și codul
unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților
claselor a VIII-a. Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în
învățământul  profesional de stat,  pentru candidații  care solicită înscrierea în învățământul
dual, fără anexa "Fișa de opțiuni pentru învățământul dual". La solicitarea candidaților care
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au  susținut  și  au  promovat  probele  de  verificare  a  cunoștințelor  de  limbă  modernă  sau
maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa
fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de
limbă modernă sau maternă.
NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor
din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Fișa de opțiuni pentru învățământul dual se eliberează de către unitatea de învățământ care
organizează învățământ dual.

24-26 iunie
2019

Înscrierea  candidaților  la  unitățile  de  învățământ  care  au  ofertă  educațională  pentru
învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se
anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la
unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.
NOTĂ:  Nu  pot  fi  înscriși  candidații  cu  situația  școlară  neîncheiată,  aflați  în  stare  de
corigență sau repetenție.

26 iunie
2019

Afișarea la sediul  unităților  de învățământ  care au ofertă pentru învățământ  dual  a listei
candidaților înscriși în învățământul dual. În situația în care numărul candidaților înscriși la
unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul
în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși
pe  numărul  de  locuri  disponibile,  se  afișează  și  precizări  detaliate  privind  organizarea
probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare,
ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților,  alte detalii  organizatorice).  Transmiterea
către  Comisia  județeană  de  admitere  a  situației  cu  numărul  de  candidați  înscriși  pentru
admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională.

27-28 iunie
2019

Pentru
candidații care
optează pentru

unitățile de
învățământ și
calificările la

care se
organizează

probe
eliminatorii

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  probe  eliminatorii  Rezultatele  probelor  eliminatorii  se  comunică  la  sfârșitul
fiecărei  zile în care au fost  susținute probele respective,  împreună cu precizarea privind
posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de
învățământ care are ofertă în învățământul dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii
sau în  învățământul  profesional  la  unitățile  de învățământ  și  calificările  la  care  nu s-au
organizat  probe  de  preselecție,  până  la  termenul  stabilit  prin  calendarul  admiterii  în
învățământul dual, respectiv în învățământul profesional.

27-28 iunie
2019

Pentru
candidații

care optează
pentru

unitățile de
învățământ și
calificările la

care se
organizează

probe
eliminatori

Comunicarea  rezultatelor  probelor  eliminatorii  la  sediul  unității  de  învățământ  care  a
organizat probe eliminatorii. În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor
eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a
decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma
probelor  eliminatorii,  se  afișează  și  precizări  detaliate  privind  organizarea  probelor  de
admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte
detalii  organizatorice).  Rezultatele  probelor  eliminatorii  susținute  în  cadrul  admiterii  în
învățământul  dual  se  afișează  la  sfârșitul  fiecărei  zile,  împreună  cu  precizarea  privind
posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de
învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau
în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat
probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual,
respectiv  în  învățământul  profesional.  Secretariatele  unităților  de  învățământ  care
organizează admiterea în învățământul  dual eliberează, la cererea candidaților respinși la
probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional în vederea înscrierii la
alte  unități  de  învățământ  care  organizează învățământ  profesional  sau dual.  Rezultatele
obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

27-28 iunie
2019

Pentru
candidații care
optează pentru

Ridicarea  de  către  candidații  respinși  la  probele  eliminatorii  a  fișelor  de  înscriere  la
învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat probele.
NOTĂ:  În  situația  în  care  candidații  au  completat  mai  multe  opțiuni,  inclusiv  pentru
calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii,
aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări
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unitățile de
învățământ și
calificările la

care se
organizează

probe
eliminatorii

profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că în
cazul  în  care  numărul  candidaților  care  se  vor  înscrie  la  calificarea/calificările
profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o
probă de admitere.

27 iunie-1
iulie 2019

Înscrierea  candidaților  respinși  la  probele  eliminatorii  la  unitățile  de  învățământ  care
școlarizează în învățământul profesional de stat, pe baza fișei de înscriere în învățământul
profesional  de  stat.  Se  pot  înscrie  și  alți  candidați  interesați,  care  nu  s-au  înscris  în
perioadele de înscriere prevăzute mai sus.
NOTĂ:  Nu pot  fi  înscriși  candidații  cu  situația  școlară  neîncheiată,  aflați  în  stare  de
corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au
organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași
fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor
profesionale pentru care optează.

1 iulie 2019 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,  alte  detalii
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 susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați
înscriși pe numărul de locuri disponibile. Transmiterea către Comisia de admitere județeană
a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, inclusiv dual, pe
fiecare calificare profesională.

2-3 iulie
2019

Desfășurarea probelor de admitere.
NOTĂ: Probele  de admitere  se  organizează numai  la  unitățile  de învățământ  și  pentru
calificările profesionale pentru 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.

3 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual de către unitățile de
învățământ care au organizat aceste probe. Depunerea contestațiilor la probele de admitere.
Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.

4 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către
unitățile de învățământ care le-au organizat

4 iulie 2019 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, utilizând aplicația informatică centralizată, la Comisia de admitere județeană,
a 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.

5 iulie 2019 Validarea  de  către  Comisia  de  admitere  județeană  a  candidaților  declarați  admiși  în
învățământul dual și în învățământul profesional de stat. Comunicarea de către unitățile de
învățământ profesional a 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.

8-12 iulie
2019

Ridicarea  fișelor  de  înscriere  în  învățământul  profesional  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.

8-12 iulie
2019

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați
admiși

12 iulie 2019 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
dual a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii  candidaților admiși  în această
etapă de admitere

15-16 iulie
2019

Rezolvarea cazurilor  speciale  de către  Comisia  de admitere  județeană.  Pentru rezolvarea
cazurilor  speciale,  Comisia  de  admitere  județeană  nu  va  repartiza  candidați  la  calificări
profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere decât cu acordul
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unităților de învățământ respective.
17 iulie 2019 Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a

situației cu locurile rămase libere în învățământul dual și în învățământul profesional, după
depunerea dosarelor  de  înscriere  în  etapa I  de  admitere  și  rezolvarea  cazurilor  speciale.
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 listelor
finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional
de stat și, în mod distinct, în învățământul dual.

18 iulie 2019 Transmiterea  de  către  Comisia  de  admitere  județeană,  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.

18 iulie 2019 Comunicarea 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,  cu  evidențierea
distinctă a celor din învățământul dual. ISJ 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,
cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual.

Etapa a II-a de admitere în învățământul dual
22-24 iulie

2019
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ
profesional  de  stat  (fără  anexa:  "Fișa  de  opțiuni  pentru  învățământul  dual",  care  se
eliberează  de  către  unitatea  de  învățământ  care  organizează  învățământ  dual),  pentru
candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost
repartizați/admiși la liceu sau la învățământul profesional sau la învățământul dual, și care
solicită  să  participe  la  admiterea  în  învățământul  dual  în  etapa  a  II-a.  La  solicitarea
candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă  sau maternă,  unitățile  de învățământ  gimnazial  eliberează,  împreună  cu fișa  de
înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ
care au ofertă pentru învățământul dual și la care au rămas locuri libere în urma etapei I de
admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează
fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de
învățământ care organizează învățământ dual.
NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere.

22-24 iulie
2019

Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și la
care au rămas locuri  libere în urma etapei  I  de admitere,  pe baza fișelor de înscriere în
învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual
care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ
dual.
NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere.

24 iulie 2019 Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual a listei
candidaților înscriși în învățământul dual. În situația în care numărul candidaților înscriși la
unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul
în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși
pe  numărul  de  locuri  disponibile,  se  afișează  și  precizări  detaliate  privind  organizarea
probelor  de  admitere  (data,  locul  de  desfășurare,  ora,  acte  necesare  pentru  înscrierea
candidaților, alte detalii organizatorice). Transmiterea către Comisia de admitere județeană a
situației  cu  numărul  de  candidați  înscriși  la  învățământul  dual,  pe  fiecare  calificare
profesională.

25, 26, 29
iulie 2019

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  probe  eliminatorii.  Comunicarea  rezultatelor  probelor  eliminatorii  la  sediul
unității de învățământ care a organizat probe eliminatorii.
NOTĂ: În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai
mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de
probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii,
se afișează și  precizări  detaliate privind organizarea probelor de admitere (data,  locul  de
desfășurare,  ora,  acte  necesare  pentru  înscrierea  candidaților,  alte  detalii  organizatorice).
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Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. În situația în care candidații
care  au  fost  înscriși  la  o  calificare  pentru  care  s-a  organizat  probă  eliminatorie  au  fost
declarați respinși în urma susținerii probei, dar au completat mai multe opțiuni, pentru mai
multe calificări din oferta unității de învățământ, rămân înscriși pentru admiterea la calificări
pentru care nu s-a organizat probă eliminatorie și vor fi înscriși, în ordinea opțiunilor din
fișă,  pentru  participarea  la  proba  de  admitere  organizată  dacă  numărul  candidaților  la
calificarea respectivă este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau dacă s-a decis
susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de
locuri disponibile. Desfășurarea celorlalte probe de admitere, neeliminatorii. Comunicarea
rezultatelor la proba de admitere de către unitatea de învățământ care a organizat  proba.
Calcularea de către Comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de
admitere,  conform  precizărilor  de  calcul  din  metodologia  de  admitere  în  învățământul
profesional. Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși
și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de
admitere la învățământul profesional. Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de
înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații
respinși  și  repartizarea acestora de către Comisia de admitere județeană. Transmiterea de
către Comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în
format electronic și în scris, la Comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați
admiși  și  a celor respinși  la admiterea în învățământul  profesional  de stat  de către toate
unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere.
Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea
de învățământ, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană a situației
locurilor neocupate la învățământul profesional de stat. Afișarea pe pagina de internet a ISJ
și  transmiterea  de  către  Comisia  de  admitere  județeană,  la  toate  unitățile  de  învățământ
gimnazial,  a  situației  locurilor  libere în învățământul  profesional  de stat,  cu evidențierea
distinctă a celor din învățământul dual, pentru care se va face repartizarea de către Comisia
de admitere județeană.
NOTĂ: Proba de admitere se organizează numai în situația în care numărul celor 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.

30 iulie 2019 Primirea de către Comisia de admitere județeană a cererilor de înscriere la învățământul dual
din partea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost declarați admiși în
etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele anterioare.

31 iulie-1
august 2019

Repartizarea de către Comisia de admitere județeană a absolvenților clasei a VIII-a care nu
au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada
prevăzută de calendar sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare.
NOTĂ:  La unitățile  de învățământ  la  care s-au derulat  probe de admitere,  repartizarea
absolvenților care nu au susținut aceste probe se poate realiza numai la solicitarea scrisă a
unităților de învățământ respective și a operatorilor economici parteneri, adresată Comisiei
de admitere județene. Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile
școlare la care au fost repartizați

1 august 2019 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul
profesional  de  stat  și  învățământ  dual,  a  listelor  candidaților  înscriși  la  învățământul
profesional de stat și în învățământul dual. Transmiterea către Centrul Național de Admitere
a rezultatelor repartizării

Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat
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anul şcolar 2019 – 2020
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Fişa de opțiuni pentru învăţământul dual
anul şcolar 2019 – 2020
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Planul de şcolarizare în învățământul profesional de stat,
Clasa a IX-a, anul şcolar 2019 – 2020

Nr.
crt.

Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și
calificarea profesională

COD Nr. clase Nr. elevi

TOTAL GENERAL, din care: 47 1316

1.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani 3 84
Electric – Electrician exploatare joasă tensiune 567 1 28
Electronică automatizări – Electronist aparate și echipamente 551 1 28
Mecanică – Mecanic auto 527 1 28

2.

Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani 1 28
Turism şi alimentaţie – Bucătar 601 0,5 14
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație

599 0,5 14

3.

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Şendriceni 6 168
Mecanică – Mecanic auto 527 1 28
Mecanică – Mecanic agricol 536 1 28
Mecanică – Constructor - montator de structuri metalice 504 1 28
Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal 613 1 28
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație

599 1 28

Industrie alimentară – Brutar – patiser - preparator produse 
făinoase

603 1 28

4.

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi 4 112

Agricultură – Horticultor 591 1 28

Agricultură – Zootehnist 593 1 28

Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal 613 1 28

Agricultură – Lucrător în agroturism 588 1 28

5.
Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoşani 1 28

Mecanică – Mecanic utilaje și instalații în industrie 523 1 28

6.

Liceul „Regina Maria” Dorohoi 2 56

Comerț – Comerciant - vânzător 597 1 28

Electromecanică – Electromecanic utilaje și instalații 
comerciale, electrocasnice și din industria alimentară

547 1 28

7.

Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani 4 112

Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii 538 1 28

Mecanică – Mecanic auto 527 1 28

Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 2 56

8.

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona 3 84
Mecanică – Mecanic agricol 536 1 28
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 1 28
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație

599 1 28

9.

Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoşani 3 84

Mecanică – Mecanic auto 527 1 28

Mecanică – Mecanic agricol 536 2 56

10.
Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani 2 56

Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 2 56
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11.

Liceul Teoretic „Ștefan D. Luchian” Ștefănești 2 56
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație

599 1 28

Agricultură – Agricultor culturi de câmp 587 1 28

12.
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Saveni 1 28
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 1 28

13.

Liceul „Demostene Botez” Trușești 3 84
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație

599 2 56

Agricultură – Agricultor culturi de câmp 587 1 28

14.
Liceul Tehnologic Coțușca 1 28
Agricultură – Agricultor culturi de câmp 587 1 28

15.

Liceul Tehnologic „Elie Radu” Botoşani 3 84
Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii 538 0,5 14
Mecanică – Lăcătuş construcții metalice și utilaj tehnologic 501 0,5 14
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Instalator instalaţii 
tehnico - sanitare şi de gaze

580 0,5 14

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Fierar betonist - 
montator prefabricate

574 0,5 14

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Zidar-pietrar-tencuitor 575 0,5 14
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Dulgher - tâmplar-
parchetar

576 0,5 14

16.
Liceul Tehnologic Bucecea 2 56
Mecanică – Mecanic utilaje și instalații în industrie 523 1 28
Electronică automatizări – Electronist aparate și echipamente 551 1 28

17.
Liceul Tehnologic Todireni 3 84
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 3 84

18.
Liceul Tehnologic Plopenii Mari 1 28
Industrie alimentară – Brutar – patiser - preparator produse 
făinoase

603 1 28

19.
Școala Profesională „Gheorghe Burac” Vlăsineşti 1 28
Mecanică – Mecanic agricol 536 1 28

20.

Școala Profesională „Sfântul Apostol Andrei” Smârdan 1 28
Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii 538 0,5 14
Industrie textilă şi pielărie – Croitor îmbrăcăminte după 
comandă

621 0,5 14

Planul de şcolarizare pentru învățământul dual,
Clasa a IX-a, anul şcolar 2019 – 2020

Nr.
crt
.

Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și
calificarea profesională

COD Nr. clase Nr. elevi

1.
Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani 1 28

Industrie textilă şi pielărie – Filator 616 1 28

Planul de şcolarizare pentru învățământul profesional special,
Clasa a IX-a, anul şcolar 2019 – 2020

Nr.
crt.

Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și
calificarea profesională

COD Nr. clase Nr. elevi

TOTAL GENERAL, din care: 4 48

1.
Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani 2 24
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 2 24

2. Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi 2 24
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Mecanică – Constructor - montator de structuri metalice 504 1 12
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 1 12

Planul de şcolarizare pentru învățământul profesional particular,
Clasa a IX-a, anul şcolar 2019 – 2020

Nr. 
crt.

Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și
calificarea profesională

COD Nr. clase Nr. elevi

1.

Școala Profesională de Cooperație Botoşani 4 112

Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație

599 2 56

Turism şi alimentaţie – Bucătar 601 1 28

Estetica şi igiena corpului omenesc – Frizer - coafor - 
manichiurist - pedichiurist

630 1 28
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 SECŢIUNEA 3 – LISTA UNITĂŢILOR ŞCOLARE CU PLAN DE ŞCOLARIZARE 
CLASA a IX-a, ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Nr.
Crt. Unitatea de învă ământț Adresa Telefon E-mail

1 Colegiul Economic ”Octav Onicescu” Botoşani
Str. Bucovina, Nr. 33,

Boto aniș 0231584026 economicbt@gmail.com

2 Colegiul Naţional "A.T.Laurian" Botoşani
Str. Nicolae Iorga, Nr.19,

Boto ani ș 0231512885 at_laurian@yahoo.com

3 Colegiul Na ional „Grigore Ghica”Dorohoiț
Strada Grigore Ghica, Nr.

41, Dorohoi 0231613464  grigore_ghicavv@yahoo.com

4 Colegiul Na ional "Mihai Eminescu" Boto aniț ș
Str. Octav  Onicescu, Nr.7,

Boto aniș 0231584015 cnmebt@gmail.com

5 Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani Str. Prieteniei, Nr. 2 0231584006 asachicolbt@yahoo.com

6 Liceul ”Demostene Botez” Tru e tiș ș
Str. 2, Nr.11,
Loc. Tru e tiș ș 0231567920 grupscolartrusesti@yahoo.com

7 Liceul "Dimitrie Cantemir" Darabani
Str. T. Vladimirescu Nr. 20

A, Darabani 0231631377 gsdarabani@yahoo.com

8 Liceul ,,Dimitrie Negreanu,, Boto aniș
Str. Dimitrie Ralet, Nr. 9.

Boto aniș 0231584079 lcm_bt@yahoo.com

9 Liceul ,,Regina Maria,, Dorohoi 
B-dul Victoriei, Nr. 112,

Dorohoi 0231610180 reginadorohoi@yahoo.com

10 Liceul ,,Alexandru cel Bun,, Boto aniș
Calea Na ională, Nr. 28,ț

Boto aniș 0231514257 gsiubotosani@yahoo.com 

11 Liceul „ tefan D. Luchian” tefăne tiȘ Ș ș
Str. tefan Luchian, Nr.Ș
15,      Loc. tefăne tiȘ ș 0231564158 liceulstefanesti@gmail.com

12
Liceul cu Program Sportiv Boto aniș Str. Mihail Kogâlniceanu

Nr. 29, Boto aniș 0231533490 lps_botosani@yahoo.com

13
Liceul de artă ,, tefan Luchian ,, Boto aniȘ ș B-dul Mihai Eminescu

Nr.69, Boto aniș 0231512891 licart_bt@yahoo.com

14 Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga,, Boto aniș
Str. I.C Brătianu, Nr. 65,

Boto aniș 0231512132      pedagogic_niorga@yahoo.fr

15
Liceul Tehnologic ,,Alexandru Vlahu ă,,ț

endriceniȘ

Str. Principală, Nr. 44 
Loc endriceni,Ș

 Com. endriceni Ș 0231610124 vlahuta@gsvlahuta.ro

16 Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” Botoşani
Strada Drago  Vodă, Nr.ș

60, Botoşani 0231514196 elieradu@gmail.com

17 Liceul Tehnologic ”Nicolae Balcescu” Flămânzi 
Str D. Iov, Nr.167

Loc.  Flaminzi 0231552119 grscnbalcescu@gmail.com

18 Liceul Tehnologic ,,Petru Rare ,, Boto aniș ș
Str. Călugăreni Nr. 9D,

Boto ani                         ș 0231513686              gspetruraresbt@yahoo.com

19
Liceul Tehnologic ,, tefan cel Mare i Sfânt"Ș ș

Vorona Loc. Vorona, Com. Vorona 0231588656 grscolar_vorona@yahoo.com

20 Liceul Tehnologic Bucecea
Str. Calea Naţională, Nr.

100, Bucecea 0231550141 liceul_bucecea@yahoo.com

21 Liceul Tehnologic Co u caț ș
Loc. Co u ca,ț ș
Com. Co u caț ș 0231561518 grupscolarcotusca@yahoo.com

22 Liceul Tehnologic Plopenii Mari

Str. Eugen Neculau, Nr. 22
Loc. Plopenii Mari,

Com. Ungureni 0231543122 scoalapm@yahoo.com

23
coala Profesională Specială ”SfântulȘ

Stelian”Boto aniș Str. Dimitrie Rallet, Nr. 6 0231517678 scoalaspecialabt@yahoo.com

24
coala Profesională Specială ”Ion Pillat”Ș

Dorohoi
Str. 1 Decembrie, Nr. 30 A,

Loc.  Dorohoi 0231611971 scoala_specialanr1@yahoo.com

25 Liceul Tehnologic Todireni
Loc. Todireni, Com.

Todireni 0231574744 sgtodireni@yahoo.com

mailto:grigore_ghicavv@yahoo.com
mailto:sgtodireni@yahoo.com
mailto:scoala_specialanr1@yahoo.com
mailto:scoalapm@yahoo.com
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mailto:liceul_bucecea@yahoo.com
mailto:grscolar_vorona@yahoo.com
mailto:elieradu@gmail.com
mailto:vlahuta@gsvlahuta.ro
mailto:licart_bt@yahoo.com
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mailto:cnmebt@gmail.com
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26 Liceul Teoretic "Anastasie Ba otă" Pomârlaș
Loc. Pomârla,
Com. Pomârla 0231622817 anastasiepomirla@yahoo.com

27 Liceul Teoretic,,Grigore Antipa,, Boto aniș
B-dul Mihai Eminescu, Nr.

30,  Boto aniș 0231585086 lsnantipa@yahoo.com

28 Liceul Teoretic „Dr Mihai Ciucă”Săveni
Str. Nicolae Iorga, Nr 1,

Săveni 0231541454 drciuca@yahoo.com

29
Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf.

Gheorghe" Botoşani
Str. Prieteniei, Nr. 2,

Botoşani 0231581773  seminarul_bt@yahoo.com

30
Seminarul Teologic Liceal Ortodox

"Sf. Ioan Iacob" Dorohoi
Strada Poştei, Nr. 14, 

Loc. Dorohoi
0231611961 semdorohoi@yahoo.com

31 Şcoala Profesională   ,, Sf.Ap.Andrei” Smîrdan
Loc. Smîrdan,
Com. Suharău 0231623026 sam_smirdan@yahoo.com

32
Şcoala Profesională " Gheorghe Burac"

Vlăsineşti
Str. Eroilor, Nr. 67,

Com. Vlăsineşti 0758069944 scvlasinesti2006@yahoo.com

33 coala Profesională de Coopera ieȘ ț
Str. Calea Na ională,ț

Nr.123, Boto aniș 0231513982 scoop@scoop.ro 

34
Liceul Teoretic CENTRUL DE STUDII ,,Ştefan

cel Mare şi Sfânt,, Boto aniș
Str. N. Iorga Nr. 19,

Botoşani 0231537745 cssms_botosani@yahoo.com

Prezenta Broşură a fost elaborată în conformitate cu prevederile

 Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul

şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Na ioanle, nr. 4802/31.08.2010.ț

 Metodologiei de organizare şi desfăşurarea a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată

prin OMENCS, nr. 5068/31.08.2016.

 Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări

profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la OMEN

nr.3.556/2017.

Botoşani, mai 2019

mailto:scoop@scoop.ro%20/
mailto:scvlasinesti2006@yahoo.com
mailto:sam_smirdan@yahoo.com
mailto:semdorohoi@yahoo.com
mailto:drciuca@yahoo.com
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Colectivul de redacţie:

- din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani:

                       - Prof.Gabriel Hârtie - Inspector Şcolar General

                       - Prof.Otiliea Sandu– Inspector Şcolar General Adjunct

                       - Prof. Irina Juglan - Inspector şcolar 

                       - Prof. Constantin Giosu - Inspector şcolar 

                       - Prof. Romică Vărvăruc- Inspector şcolar 

           - Prof. Bilocopetiuc Paul- Inspector şcolar 

                       - Prof. Ionu  Anisie- Inspector şcolar ț

                       - Prof. Petronia Scripcaru - Inspector şcolar 

                       - Prof. Laurenţiu Palade- Inspector şcolar

                       - Ana Ilaş – Informaticia
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Se distribuie gratuit tuturor elevilor din clasa a VIII-a

DE RE INUT!Ț

În  perioada  15 iulie  -18  iulie  2019,  absolvenţii  depun,  la  unităţile  şcolare  la  care  au  fost
declaraţi admişi, dosarele de înscriere.

Candidaţii  care,  în perioada menţionată mai sus,  nu îşi  depun dosarele  de înscriere,  se
consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru
rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. 

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE

pentru absolvenţii din alte judeţe, care doresc să participe la admitere în judeţul Botoşani,

este  la Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani,

BULEVARDUL MIHAI EMINESCU NR. 89 - Relaţii la telefon 0231 – 583003
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