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Lista unităţilor de învăţământ liceal și profesional de stat din judeţul Dolj 
 

Nr. 
CRT. 

DENUMIRE UNITATE ŞCOLARĂ ADRESĂ TELEFON 

1 COLEGIUL NAŢIONAL "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA CRAIOVA, B-DUL ŞTIRBEI VODĂ NR. 5 0251/413415, 0351/405471 

2 COLEGIUL NAŢIONAL “CAROL I" CRAIOVA CRAIOVA, STR. ION MAIORESCU NR. 2 0351/420150, 0351/420160 

3 COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA CRAIOVA, STR. MIHAI VITEAZUL NR. 12 0351/170381 

4 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC "ŞTEFAN VELOVAN" CRAIOVA CRAIOVA, STR. AMARADIA NR. 72 0251/552663, 0351/412004 

5 COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. DOLJULUI NR. 12 
0251/554458, 0351/413371, 
0251/554456 

6 COLEGIUL"ŞTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA CRAIOVA, STR. ELECTROPUTERE NR. 21 0351/461456, 0351/405657 

7 COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHIŢU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. BRESTEI NR. 10 0351/804904 

8 COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ŞI MESERII "C. BRÂNCUŞI" CRAIOVA CRAIOVA, STR. C-TIN BRÂNCUŞI NR. 17 0251/599199 

9 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA CRAIOVA, STR. BRESTEI NR. 144 0251/422937, 0351/416075 

10 COLEGIUL TEHNIC “C.D. NENIŢESCU” CRAIOVA CRAIOVA, STR. PAŞCANI NR. 9 0251/591451, 0351/411568 

11 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA CRAIOVA, STR. AMARADIEI NR. 59 0251/595059, 0251/595908 

12 LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA CRAIOVA, STR. BUCOVINA NR. 5 0251/433227, 0351/439035 

13 LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA CRAIOVA, STR. HENRI COANDĂ NR. 48 0251/542257, 0351/807043 

14 LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA CRAIOVA, STR. ELECTROPUTERE NR. 21 0351/413242, 0351/413241 

15 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA CRAIOVA, STR. PAŞCANI NR. 9A 0351/414294, 0251/433305 

16 LICEUL "TRAIAN VUIA " CRAIOVA CRAIOVA, STR. ROVINARI NR. 1 0351/407201, 0351/407200 

17 LICEUL"CHARLES LAUGIER" CRAIOVA CRAIOVA, STR. BRESTEI NR. 129 0251/525867, 0351/439029 

18 LICEUL "MATEI BASARAB " CRAIOVA CRAIOVA, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 113 0351/428020 

19 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA CRAIOVA, STR. B-DUL DECEBAL NR. 105 0251/436733, 0351/170323 

20 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. C. BRÂNCOVEANU NR. 101 
0251/423902, 0351/405698, 
0351/405699 

21 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA CRAIOVA, STR. C-TIN BRÂNCUŞI NR. 15 0251/595431 

22 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA CRAIOVA, STR. NICOLAE ROMANESCU NR. 99 0251/427636 

23 LICEUL TEORETIC AMĂRĂŞTII DE JOS COMUNA AMĂRĂŞTII DE JOS, STR. PRINCIPALĂ 0251/374023 

24 LICEUL TEORETIC “ADRIAN PĂUNESCU” BÂRCA COMUNA BÂRCA, STR. MIHAI VITEAZUL NR. 259 0251/356612 

25 LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BAILEŞTI BAILESTI, STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 5 0251/311103 

26 LICEUL TEHNOLOGIC “ŞTEFAN ANGHEL” BĂILEŞTI BĂILEŞTI, STR. REVOLUŢIEI NR. 4 0251/311459, 0251/311763 

27 LICEUL TEORETIC BECHET BECHET, STR. A.I. CUZA NR. 33 0251/337162 

28 LICEUL TEORETIC "INDEPENDENŢA" CALAFAT CALAFAT, B-DUL HORIA CLOŞCA ŞI CRIŞAN NR. 4 0251/230508 

29 COLEGIUL TEHNIC "ŞTEFAN MILCU" CALAFAT CALAFAT, STR. TRAIAN NR. 2 0251/333065, 0251/333074 

30 LICEUL TEHNOLOGIC “PETRE BANIȚĂ” CĂLĂRAŞI  COMUNA CĂLĂRAŞI, STR. PETRE BANIȚĂ NR. 219 0251/334703, 0251/334866 

31 LICEUL TEORETIC "GHEORGHE VASILICHI" CETATE 
COMUNA CETATE, STR. CALEA SEVERINULUI NR. 
132 

0251/364024 

32 LICEUL TEORETIC "C-TIN BRÂNCOVEANU" DABULENI DĂBULENI, STR. MARIN PREDA NR. 4 0251/334315 

33 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIŞANU" FILIAŞI FILIAŞI, B-DUL RACOŢEANU NR. 178 0251/442170 

34 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. MACEDONSKI” MELINEŞTI COMUNA MELINEŞTI, STR. PRINCIPALĂ NR. 208 0251/440004 

35 
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPŞOR" 
PLENIŢA 

COMUNA PLENIŢA, STR. TRAIAN NR. 614 0251/368258 

36 LICEUL TEORETIC "GEORGE ŞT. MARINCU" POIANA MARE 
COMUNA POIANA MARE, STR. MIHAIL 
KOGALNICEANU NR. 21 

0251/235027 

37 LICEUL TEHNOLOGIC "HORIA VINTILĂ" SEGARCEA SEGARCEA, STR. UNIRII NR. 33 0251/210306 

38 LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. TABACI NR. 4 0351/413351 

39 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFÂNTUL GRIGORIE 
TEOLOGUL” CRAIOVA  

CRAIOVA-MOFLENI, STR. COŞUNA NR. 17  0251/463966 

40 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIŞCU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.9 0251/534531 

41 LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN IANCULESCU” CÂRCEA CÂRCEA, STR. AEROPORTULUI NR. 118  0251/458007 

42 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL“BEETHOVEN” CRAIOVA CRAIOVA, STR. BEETHOVEN NR. 2 0251/411451 

43 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL”PELENDAVA” CRAIOVA 
CRAIOVA, STR. BARIERA VÂLCII NR. 160  
(în incinta PMT Craiova) 

0251/591636 

44 ȘCOALA PROFESIONALĂ “CONSTANTIN ARGETOIANU”ARGETOAIA  
COMUNA ARGETOAIA, STR. C-TIN ARGETOIANU 
NR. 225 

0251/452889 

45 ȘCOALA PROFESIONALĂ DANEŢI  COMUNA DANEŢI, STR. TÎRGULUI NR. 2 0251/377022 

46 ȘCOALA PROFESIONALĂ VALEA STANCIULUI  
COMUNA VALEA STANCIULUI, STR. CEZAR 
LAZARESCU NR. 57 

0251/352109 

 
 
În perioada desfăşurării Admiterii în licee 2019, vă sfătuim să apelaţi cu încredere la paginile oficiale web ale 

Inspectoratului Şcolar al Județului Dolj, http://www.isjdolj.ro  Ministerului Educației Naționale, Portalul MEN - Admitere 
2019, http://admitere.edu.ro/, unde veţi găsi toate documentele şi procedurile necesare unei orientări cât mai corecte. 
 

 

http://www.isjdolj.ro/
http://admitere.edu.ro/


 3 

Anexa nr. 1 la OMEN nr. 4829 din 30.08.2018. 
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE 

STAT 
pentru anul şcolar 2019-2020 

DATA LIMITĂ 
/ PERIOADA 

EVENIMENTUL 

 

Pregătirea admiterii 
1 februarie 
2019 

Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului 
București pentru pregătirea și 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 Învățământului din România (SIIIR), 
prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor 
privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt 
asociați. 
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 Naționale a 
broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune 
electronică şi tipărită. 

20 mai -   
7 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 
informații în aplicația 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 operațiunilor specifice completării acestor date 
în aplicația 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 aplicația 
informatică centralizată, a secțiunilor și 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 
aplicația informatică centralizată. 

DATA LIMITĂ 
/ PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/ al municipiului 
Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform 
procedurii stabilite de Comisia Națională 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 aplicația informatică centralizată. 

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 
aplicația informatică centralizată. 
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ 
liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la 
probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor 
corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi în aplicația 
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 operațiunilor specifice în aplicația 
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 tipărirea din aplicația 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 operațiunilor 
specifice în aplicația 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 metodologie privind contestarea probelor). 

24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la 
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
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DATA LIMITĂ 
/ PERIOADA 

EVENIMENTUL 

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 aplicația 
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 fișelor 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 rezultatelor acestora la probe, 
prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii 
acestora în aplicația 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 aplicația informatică centralizată. 

9 - 10 iulie 
2019 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru 
învăţământul special, utilizând aplicația informatică 
centralizată. 

 

Etapa de repartizare computerizată și 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 să participe la admitere în alt județ și 
depunerea/ transmiretea fișelor, conform procedurii 
stabilite de Comisia Națională de Admitere. 

3-7 iulie 2019 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația 
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, 
operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația 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 operațiunilor specifice în aplicația 
informatică centralizată. 
Predarea, de către comisia din centrul de înscriere a 
fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere 
judeţean/ al municipiului București. 

9 iulie 2019 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere 
judeţene/ al municipiului București la Centrul Naţional de 
Admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării 
operațiunilor specifice, în aplicația informatică 
centralizată. 

10 iulie 2019 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia 
Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/ 
a municipiului București, transmiterea modificărilor la 
comisia naţională. 

10-11 iulie 
2019 

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 
în aplicația informatică centralizată. 

DATA LIMITĂ 
/ PERIOADA 

EVENIMENTUL 

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 candidaților repartizați în 
învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite 
de Comisia Națională de Admitere. 

 Afișarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu 
locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat 
din judeţ/ municipiul Bucureşti. 

15 -18 iulie 
2019 

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

18 iulie 2019 Transmiterea de către unităţile de învăţământ 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 
repartizați în etapa repartizări 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 situației 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 sau maternă. 

24-30 iulie 
2019 

Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-
a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa 
anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de 
metodologie sau care și-au încheiat situația școlară 
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 aplicația informatică centralizată. 

1 august 
2019 

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a 
rezultatelor repartizării, prin confirmarea încheierii 
operațiunilor specifice în aplicația 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. 
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ALGORITMUL DE REPARTIZARE  

şi modalităţi de departajare 

 
1. Repartizarea computerizată se face ordonând candidaţii în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere pe judeţul respectiv şi încercându-
se plasarea fiecărui candidat, strict în această ordine, la una din opţiunile 
exprimate de candidatul respectiv. 
Conform art.5 (2), “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 obținută la proba de limba și literatura română din cadrul 
Evaluării Naționale; 
d) nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale; 
e) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării 
Naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă 
maternă, susținută conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaţilor care 
solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor 
naţionale.” 
Conform art.5 (4), ”În cazul în care, la o unitate de învățământ, pe 
ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate 
școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile 
menționate la alin (2), lit. a), b), c), d) și e) egale, atunci toți acești 
candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.  
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul 
liceal pentru anul şcolar 2019-2020, cu excepţia colegiilor naţionale 
militare, se face conform algoritmului descris în cadrul Anexei nr. 1 la 
OMEN nr. 4829/30.08.2018, astfel:  
“(1) media de admitere,pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-
a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie 
ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de 
absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de 
absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul 
mediei de admitere. 
 
(2) Calculul mediei de admitere se face astfel:   

MA=0,2xABS+0,8xEN 
 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 
absolvenții clasei a VIII-a” 
 
Conform art.4(6)Media generală la Evaluarea Națională se calculează ca 
medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la 
probele incluse în Evaluarea Națională  
(7) Media generală la Evaluarea Națională va fi calculată, indiferent dacă 
una sau mai multe din notele obținute la evaluarea națională sunt 
inferioare notei cinci. 
(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la 
Evaluarea Națională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. 
(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a și media de 
admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
(10) Excepție de la prevederile alin. (1) fac liceele/clasele pentru care se 
susțin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care 
se susțin probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și clasele cu 
predare în limbile minorităților naționale, pentru care se susțin probe de 
verificare a cunoștințelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea 
se face în conformitate cu prevederile metodologiei. 

2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opţiuni prima 
opţiune validă la care există locuri libere. 

Ordinea opţiunilor de pe fişă este prin urmare semnificativă, prima opţiune 
exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. 

Exemplu: se verifică prima opţiune a candidatului curent; în cazul în care 
opţiunea este validă şi mai există locuri la această opţiune, este considerat 
admis la această opţiune şi se trece la următorul candidat; altfel se verifică 
a doua opţiune de pe fişă, etc. 

Observaţie: O opţiune este invalidă dacă: codul opţiunii alese de candidat 
nu există sau opţiunea aleasă necesită probă la limba modernă (cazul 
claselor cu predare în mod bilingv) şi candidatul nu a susţinut-o.  

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opţiunile exprimate 
pe fişă el rămâne nerepartizat în acea etapă de admitere şi va trebui să 
participe la o sesiune de admitere ulterioară organizată numai pe locurile 
rămase libere în această sesiune. Situaţia poate să apară în cazul în care 
candidatul nu a înscris suficiente opţiuni, cele exprimate de el fiind ocupate 
înainte de alţi candidaţi care au avut medii mai mari. Se recomandă prin 
urmare completarea fişei cu un număr suficient de opţiuni pentru ca 
această situaţie să nu apară. Numărul total de locuri la licee este suficient 
pentru ca toţi candidaţii să fie repartizaţi, dacă îşi exprimă opţiuni suficiente 
şi realiste!  
Observaţi că nu poate exista situaţia în care un candidat să fie declarat 
nerepartizat, iar la una din opţiunile exprimate de el să fi fost repartizat 
un alt candidat cu medie mai mică decât a lui. 
 
 

Completarea fişelor de înscriere 
 

 
În vederea completării fişei de înscriere vă rugăm să aveţi în vedere următoarele: 

1. Informaţii generale:  

 Formularele se completează cu majuscule; 

 A nu se depăşi căsuţele alocate; 

 Completaţi cu atenţie. 
2. Verificările necesare:  

 Verificaţi corectitudinea notelor, calculul mediilor (atenţie, se 
calculează prin trunchiere, nu rotunjire!), şi a codurilor aferente 
liceelor pentru care aţi optat. 

 Părintele este obligat să verifice corespondenţa dintre fişa originală şi 
fişa de control tipărită de sistem. Vă recomandăm ca, după 
completarea opţiunilor pe fişa de înscriere originală, să o transcrieţi cu 
mare atenţie pe fişa model din această broşură. 

 La afişarea listelor de candidaţi pentru licee (înainte de repartizare) 
verificaţi corectitudinea informaţiilor. 

ATENŢIE!! MEDIA DVS. SE CALCULEAZA PRIN TRUNCHIERE, ŞI NU PRIN 
ROTUNJIRE: Ex: nota calculată 7.757 = nota corectă 7.75 
3. Mod de completare:  

 Informaţi-vă la diriginţi şi inspectoratul şcolar asupra numărului minim 
de opţiuni ce pot fi completate. 

 Asiguraţi-vă că aţi completat un număr suficient de opţiuni.  

 Atenţie la prioritatea opţiunilor! Prima opţiune scrisă este şi prima 
luată în considerare. Numărul de ordine al opţiunilor este esenţial în 
algoritmul repartizării. 

 Pe fişă nu trebuie să existe coduri duble (al doilea este inutil, se 
anulează automat).  

 Un candidat nu poate opta pentru o specializare bilingvă, decât dacă a 
susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă din cadrul specializării.  

4. Sfaturi pentru completarea fişelor:  

 Completaţi opţiunile ţinând cont de media Dvs., de şansele reale de a 
fi admis la un anumit liceu şi nu în ultimul rând de preferinţe; 

 De exemplu, puteţi completa primele 5 opţiuni cu liceele la care media 
de admitere în anii anteriori a fost superioară mediei Dvs., 
următoarele 20 de opţiuni cu licee la care aveţi şanse reale de 
admitere, şi restul opţiunilor cu liceele rămase.  

5. Observaţie: Câmpul Nr. înreg., care se găseşte în partea dreaptă-sus nu 
se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fişa 
de înscriere din partea şcolii de provenienţă în momentul depunerii ei. 

6. Exemplu de completare a opţiunilor (conf. Art. 41 din Metodologie): 
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: 

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:   

 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 anterior, spre 
exemplificare, sunt fictive. 

 

1 0 7 

2 7 9 
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IMPORTANT ! Înscrierea absolvenţilor 

 

Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a 

 
Art.3 din Metodologie prevede: “(3) 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 școlar 2019-2020, 
se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 
(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020, 
se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă 
redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.”  

“Art.30. (1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un 
singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul 
de provenienţă se face, în perioada prevăzută de grafic, la şcolile 
gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din 
seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se 
înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie 
admişi, în perioada prevăzută de grafic.”  

Pentru judeţul DOLJ, centrul special de înscriere este la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj (Str. Ion Maiorescu nr. 6, tel. 0351/407395). 

Depunerea dosarelor de înscriere la învăţământul de ZI  

“Art.53. (1) În perioada 15 iulie-18 iulie 2019, absolvenţii depun, la unităţile 
şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând 
actele de studii în original.  

(2) 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 unității 
de învățământ investit cu astfel de competențe;  
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 
Naţională din clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - VIII-a (cu calculul mediei 
generale);  
e) fişa (adeverință) medicală.  

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun 
dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare 
sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor 
speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi 
repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, 
după rezolvarea cazurilor speciale.” 

 

Înscrierea candidaţilor pentru învăţământul special 

 
“Art.57. (1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile 
de învăţământ special se organizează de către comisia de admitere 
judeţeană, în perioada 9 - 10 iulie 2019. 
(2) Locurile alocate pentru învăţământul liceal special sunt anunţate în 
broşura de admitere, într-o listă separată, care va purta menţiunea că 
aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. 
(3) 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.  
(4) Candidații cu cerințe educative speciale, care au susținut Evaluarea 
Națională din clasa a VIII-a pot participa, fără restricții, la toate etapele 
admiterii prevăzute de metodologie, atât pentru locurile din învățământul 
de masă, cât și pentru cele din învățământul special. 
(5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea 
Naţională din clasa a VIII-a și care solicită repartizarea în învățământul de 
masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a 
gimnaziului, de către comisia de admitere judeţeană, în zilele de 19, 22 şi 
23 iulie 2019, după repartizarea celorlalţi candidaţi. În repartizarea acestor 
candidaţi, se va ţine cont de certificatele de expertiză şi orientare şcolară şi 
profesională eliberate de comisia pentru protecţia drepturilor copilului.” 
 

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă 

 
“Art.58. (1) 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 școlar 2019-2020, se face la un centru 
special desemnat de inspectoratul şcolar.” Pentru judeţul DOLJ centrul 
special este Inspectoratul Şcolar Judeţean, unde se depun dosarele de 
înscriere în perioada 15-18 iulie 2019.  
 
Repartizarea se face în şedinţă publică,  în perioada 19 - 23 iulie 2019, pe 
locurile anunţate în prezenta broşura de admitere, în două etape. În prima 
etapă, sunt repartizați, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și 
a opțiunilor, candidații care au susținut evaluarea națională/tezele cu 
subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate. 
Candidații care nu au participat la evaluarea națională/tezele cu subiect 
unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate, sunt 
repartizați în a doua etapă. 
 

Susţinerea probelor de aptitudini şi de limbă modernă 

 

A. Susţinerea probelor de aptitudini  
 

“Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de 
aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 13-14 mai 2019.  
(2) Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau 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, ...” 
 
Înscrierea la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, sportiv, 
artistic şi teologic se efectuează în următoarele centre: 

 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ”ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA - 
profil pedagogic – învățător-educatoare pentru Colegiul Naţional  
Pedagogic ”Ştefan Velovan” Craiova; 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIŞCU” CRAIOVA - profil 
sportiv: scrimă, atletism, volei, fotbal, handbal, baschet, tenis de masă  
pentru: 

o Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trişcu”– scrimă, atletism; 
o Colegiul Naţional ”Nicolae Titulescu” Craiova – volei; 
o Liceul Tehnologic Auto Craiova – fotbal; 
o Colegiul Tehnic Energetic Craiova – fotbal, handbal, baschet, tenis de 

masă; 
o Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate Craiova - fotbal, 

handbal, baschet 

 LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA - profil muzică şi arte 
vizuale pentru: 

o Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova; 

 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SF. GRIGORIE TEOLOGUL” 
CRAIOVA - profil teologic - teologie ortodoxă 

 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA - profil teologic – teologie 
adventistă. 

“Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 15 – 17 mai 
2019.” (profil pedagogic, sportiv, artistic, teologic). 
Probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, sportiv, şi teologic se 
susţin în următoarele centre: 

Nr. 
crt. 

Locația unde se 
vor susține 
probele de 
aptitudini 

Profil Proba Data / ora 

1 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 
PEDAGOGIC 
”ŞTEFAN 
VELOVAN” 
CRAIOVA 

pedagogic  

Aptitudini muzicale 
15.05.2019 
ora 1400 

Interviu 
15.05.2019 
ora 1400 

Aptitudini artistice 

16.05.2019 
ora 1400 

17.05.2019 
ora 1200 

Aptitudini fizice 
17.05.2019 
ora 1400 
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Nr. 
crt. 

Locația unde se 
vor susține 
probele de 
aptitudini 

Profil Proba Data / ora 

2 

LICEUL DE ARTE 
„MARIN 
SORESCU”  
CRAIOVA 

artistic  

Muzică  
Secția instrumentală- 
Proba I și Proba II 
Secția artă vocală- 
Proba I și Proba II 

15.05.2019 
începând cu 
ora 1000 

Muzică  
Secția instrumentală 
-Proba III 
Secția artă vocală- 
Proba III 

16.05.2019 
începând cu 
ora 1000 

Arte vizuale- Proba I 
15.05.2019 
interval orar 
1000 -1500 

Arte vizuale- Proba II 
16.05.2019 
interval orar 
1000 -1500 

3 
LICEUL TEOLOGIC 
ADVENTIST 
CRAIOVA 

Teologic- 
Teologie 

adventistă 

Interviu 
15.05.2019 
ora 1000 

proba scrisă 
15.05.2019 
ora 1200 

4 

SEMINARUL 
TEOLOGIC 
ORTODOX “SF. 
GRIGORIE 
TEOLOGUL” 
CRAIOVA 

Teologic- 
Teologie 
ortodoxă 

proba orală 
15.05.2019 
începând cu 
ora 1000 

proba scrisă 

16.05.2019 
ora 1000 

5 
COLEGIUL TEHNIC 
ENERGETIC 
CRAIOVA 

sportiv pentru fotbal 

16.05.2019 
ora 800 

6 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 
“NICOLAE 
TITULESCU” 
CRAIOVA 

sportiv pentru volei 

16.05.2019 
ora 1200 

7 

LICEUL CU 
PROGRAM 
SPORTIV 
”PETRACHE 
TRIŞCU” CRAIOVA 

sportiv pentru scrimă 

17.05.2019 
ora 1100 

8 

CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR 
 (str. Gh. Doja nr. 
1) 

sportiv 

pentru handbal 
16.05.2019 
ora 0900 

pentru baschet 
16.05.2019 
ora 1000 

CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR 
(str.N.Titulescu 
nr. 22 A) 

sportiv pentru tenis de masă 

17.05.2019 
ora 1000 

9 

FACULTATEA DE 
EDUCAȚIE FIZICĂ 
ȘI SPORT 
(str. Brestei 
nr.156) 

sportiv pentru atletism 

17.05.2019 
ora 0800 

 

 

 

 

B. Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de 
limbă maternă sau modernă  

“Art.25.(1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare 
a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, înscrierea se 
desfăşoară în perioada 13-14 mai 2019. 
 (2) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
se desfăşoară în perioada 15-17 mai 2019.  
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10 şi Anexei IV din 
metodologia aprobată prin OMENCTS nr. 4802/2010. 
(4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă se 
organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană. 
Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate 
de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase bilingve pentru limba 
modernă respectivă, respectiv la clase cu predare în respectiva limbă a 
minorităţilor.” 

Pentru clasele cu predare în mod bilingv, CODUL opţiunii completat în fişă 
este valid numai pentru candidaţii care au obţinut cel puţin nota 6,00 la 
proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă. 
Candidaţii care optează pentru clasele cu predare în mod bilingv vor 
participa la repartizarea computerizată şi vor putea completa opţiuni la 
toate specializările corespunzătoare limbilor moderne la care au susţinut 
probe de verificare şi au obţinut cel puţin nota 6,00.  

Candidaţii care optează pentru clasele cu predare în mod bilingv 
se vor înscrie la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova în 
perioada 13-14 mai 2019  și vor susţine probele de verificare a 
cunoştinţelor la limbile moderne în perioada 15-17 mai 2019, după cum 
urmează:  

Denumirea unităţii de 
învăţământ 

Data / ora 
Limba 

modernă 

1.Liceul Tehnologic 
Transporturi Căi Ferate 
Craiova 
2.Colegiul Tehnic de Arte şi 
Meserii „Constantin Brâncuşi” 
Craiova 

15.05.2019 ora 830  - 930  

proba scrisă  

Engleză 
(EN) 15.05.2019 începând cu 

ora  1000  proba orală (se 
desfăşoară doar la Liceul 
Tehnologic Transporturi 
Căi Ferate Craiova)  

Liceul Tehnologic Transporturi 
Căi Ferate Craiova 

16.05.2019 ora 830  - 930  

proba scrisă Franceză 
(FR) 16.05.2019 începând cu 

ora  1000 proba orală 

16.05.2019 ora 1100 - 1200 

proba scrisă Germană 
(GR) 16.05.2019 începând cu 

ora  1230 proba orală 

17.05.2019 830  - 930  proba 
scrisă Spaniolă 

(SP) 17.05.2019 începând cu 
ora  1000 proba orală 

 

 În conformitate cu art. 5 alin.2  din O.M.E.N. nr. 4829/30.08.2018 

“candidații care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, 

examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor 

lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea 

rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor 

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

predare a unei limbi moderne de circulație internațională”.  

 

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ROMI 

 

“Art.56. (1) Comisia de admitere judeţeană stabilește, 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 guvernamentale privind 
îmbunătăţirea situaţiei romilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi 
modificat după data de 15 mai 2019. Informaţiile menţionate se transmit 
Comisiei Naţionale de Admitere, la Direcţia Generală Minorități şi Relaţia cu 
Parlamentul. 
Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la 
comisia de admitere judeţeană, în perioada 10 - 14 iunie 2019 până la ora 
14.  
Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor 
alocate distinct pentru aceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă 
actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din metodologie, 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.” 

Absolvenţii învăţământului particular 

 

“Art.59. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau 
acreditat pot participa la admiterea în învăţământul liceal de stat, conform 
prevederilor din metodologie. Participarea lor la admitere nu este 
condiţionată de achitarea unei taxe.” 
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TÂRGUL OFERTELOR EDUCAȚIONALE 

 
Târgul ofertelor educaționale se va desfășura în data de 08 mai 

2019, la CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA, str. Târgului nr. 26,  între 
orele 09,00-18,00. 

Caravana bursei ofertei școlare se va desfășura în data de 10 mai 2019, 
în următoarele locații: Liceul Tehnologic “Dimitrie Filișanu” Filiași, Liceul 
Teoretic “Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni, Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” 
Segarcea, Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” Băilești, Liceul Teoretic 
“Independența’’ Calafat și Liceul Teoretic Bechet. 

 
 

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2019-2020 
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL  

Filiera teoretică şi tehnologică (repartizare computerizată) 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie COD 
opţiu

ne 
2017 2018 

1 
Colegiul Naţional " Fraţii Buzeşti " Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică  56 
9,71 9,61 122 

matematică informatică intensiv informatică* 28 

matematică-informatică bilingv engleză 28 9,85 9,72 123 

matematică-informatică bilingv franceză 14 9,64 9,55 124 

matematică-informatică bilingv germană 14 9,68 9,55 125 

ştiinţe ale naturii 28 9,84 9,85 126 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie bilingv engleză 28 9,51 9,21 121 

ştiinţe sociale 28 9,38 8,96 127 

2 
Colegiul Naţional "Carol I" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 84 9,46 9,08 111 

matematică-informatică bilingv engleză 28 9,63 9,33 112 

ştiinţe ale naturii 56 9,47 9,36 113 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie bilingv spaniolă 28 8,25 8,40 110 

filologie bilingv engleză 28 9,26 8,89 108 

filologie bilingv franceză 28 8,84 8,28 109 

3 
Colegiul Naţional "Elena Cuza" Craiova 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 9,13 8,86 114 

filologie bilingv engleză 28 9,12 9,12 115 

filologie bilingv franceză 28 8,71 8,46 116 

filologie bilingv spaniolă 28 8,42 8,62 117 

filiera teoretică-profil real 

Matematică- informatică 28 
9,33 8,99 118 

matematică informatică intensiv informatică* 28 

ştiinţe ale naturii 56 9,31 9,09 119 

ştiinţe ale naturii bilingv germană 28 - 8,99 120 

4 
Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan Velovan " Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică informatică 56 9,04 8,64 138 

ştiinţe ale naturii 56 8,96 8,65 140 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 8,92  8,57 137 
5 

Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 56 8,67 8,15 131 

matematică-informatică 28 8,76 8,32 129 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 8,74 8,30 128 

ştiinţe sociale 28 8,58 8,14 132 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie COD 
opţiu

ne 
2017 2018 

6 
Colegiul "Ştefan Odobleja" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică informatică intensiv informatică* 28 
7,93 7,10 104 

matematică-informatică  28 

ştiinţe ale naturii 28 7,72   7,51 107 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie  28 7,71 - 103 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
6,41 6,32 106 

tehnician proiectant CAD 28 

domeniul electric 
5,19 5,61 101 tehnician electrician electronist auto 28 

domeniul electromecanică 
- - 102 

tehnician instalaţii de bord (avion) 28 

7 
Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Chiţu" Craiova 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul economic 
5,77 5,42 134 tehnician în activităţi economice  84 

tehnician în administraţie 56 

domeniul comerț 
6,35 6,15 133 

tehnician în activități de comerț  28 

domeniul turism și alimentație 
6,66 6,47 135 tehnician în turism 28 

organizator banqueting 28 

8 
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "C. Brâncuşi" Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul industrie textilă şi pielărie 
4,50 - 146 

tehnician designer vestimentar 28 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism și alimentație 
6,51 6,18 147 

tehnician în turism  28 

domeniul economic 
4,50 5,14 145 

tehnician în activități economice 28 

9 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul industrie alimentară 
3,20   2,63 150 

tehnician analize produse alimentare 28 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism și alimentație 
3,66 3,56 151 

tehnician în gastronomie  28 

10 Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” Craiova 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul protecția mediului 
4,00 4,34 142 

tehnician ecolog și prot. calității mediului 28 

filieră tehnologică-profil servicii 

domeniul estetica și igiena corpului omenesc 
5,59 5,74 141 

coafor stilist  56 

11 Colegiul Tehnic Energetic Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electronică automatizări 

4,11 3,32 153 tehnician de telecomunicaţii 28 

tehnician în automatizări 28 

12 
Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 - 7,92 225 

ştiinţe ale naturii 28 8,47 7,87 226 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 8,21 8,03 224 

ştiinţe sociale 28 8,10 7,88 228 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie COD 
opţiu

ne 
2017 2018 

13 
Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 8,37 7,67 215 

ştiinţe ale naturii 28 7,90 7,75 216 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 56 8,07 7,75 213 

filologie bilingv engleză  28 7,40 7,57 214 
14 

Liceul „Voltaire” Craiova 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 28 7,88 7,39 169 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie bilingv franceză 28 6,72 6,85 168 

ştiinţe sociale intensiv franceză 28 - 7,12 170 

15 
Liceul Teologic Adventist Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 5,45 6,41 205 

16 
Liceul "Traian Vuia" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică informatică  28 7,45 7,20 165 

ştiinţe ale naturii 28 7,48 7,30 167 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 - 7,50 164 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electronică automatizări 
6,67 6,70 163 

tehnician operator tehnică de calcul 28 

domeniul mecanică 
5,15 6,05 166 

tehnician mecatronist 28 

domeniul electric 
4,17 5,28 162 

tehnician electrotehnist  28 

17 
Liceul "Charles Laugier" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică informatică  28 7,16 6,94 156 

ştiinţe ale naturii 28 7,46 7,24 157 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 - - 155 

18 
Liceul "Matei Basarab" Craiova 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul economic 

3,40 2,71 159 tehnician în activităţi economice  28 

tehnician în administraţie 28 

domeniul comerț 
4,52 2,94 158 

tehnician în activități de comerț 28 

domeniul turism și alimentație 
5,42 5,33 161 

tehnician în turism 28 
19 

Liceul Tehnologic Auto Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
2,51 2,99 195 

tehnician transporturi 28 

domeniul electric 
2,03 2,03 194 

tehnician electrician electronist auto 28 
20 

Liceul Tehnologic "George Bibescu" Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
2,83 3,16 187 

tehnician transporturi 28 

domeniul electric 
3,25 3,08 186 

tehnician electrician electronist auto 28 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie COD 
opţiu

ne 
2017 2018 

21 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electronică automatizări 
2,47 3,25 203 

tehnician de telecomunicații 28 

domeniul electric 
4,04 4,09 201 

tehnician electrician electronist auto 28 
22 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electronică automatizări 
2,75 2,11 198 

tehnician operator tehnică de calcul 28 

domeniul electric 

2,85 2,39 197 tehnician electrician electronist auto 
 

28 

23 
Liceul Teoretic Amărăştii de Jos 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 28 2,2 4,26 231 

filiera tehnologică- profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 
- 2,02 229 

tehnician în agricultură 28 

24 
Liceul Teoretic „Adrian Păunescu” Bârca 

filiera teoretică-profil real 

 ştiinţe ale naturii 28 - - 207 

25 
Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" Băileşti 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 3,17 3,44 222 

ştiinţe ale naturii 28 3,41 4,98 223 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 7,19 6,07 221 

26 
Liceul Tehnologic "Ştefan Anghel" Băileşti 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electric 
2,04 2,62 192 

tehnician în instalaţii electrice 28 

domeniul mecanică 
2,33 2,57 193 

tehnician mecanic pentru întreț. și rep. 28 
27 

Liceul Teoretic Bechet 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 2,29 3,92 232 
28 

Liceul Teoretic "Independenţa" Calafat 

filiera teoretică-profil real 

matematică informatică intensiv informatică 28 8,86 7,59 218 

ştiinţe ale naturii 28 7,72 6,61 219 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 7,72 7,17 217 

ştiinţe sociale 28 8,12 7,78 220 

29 
Colegiul Tehnic "Ştefan Milcu" Calafat 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
5,01 3,26 144 

tehnician proiectant CAD 28 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul comerţ 
5,92 - 143 

tehnician în activităţi de comerţ 28 

30 
Liceul Tehnologic “Petre Baniţă” Călăraşi 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul industrie alimentară 
1,91 2,45 191 

tehnician în morărit, panif. şi prod. făinoase 28 

filiera tehnologică -profil servicii 

domeniul comerţ 
- - 190 

tehnician în activităţi de comerţ 28 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie COD 
opţiu

ne 
2017 2018 

31 Liceul Teoretic "Gheorghe Vasilichi" Cetate 

filiera teoretică- profil umanist 

filologie 28 - 2,57 212 

32 
Liceul Teoretic "C-tin Brâncoveanu" Dăbuleni 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 6,29 4,31 209 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 6,42 6,72 208 

33 
Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” Filiaşi 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 7,44 6,13 182 

ştiinţe ale naturii 28 5,83 6,20 185 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 7,53 7,67 181 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul economic 
6,61 5,54 179 

tehnician în activităţi economice 28 

domeniul turism și alimentație 
6,04 5,26 184 

tehnician în turism  28 

filiera tehnologică- profil tehnic 

domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
- - 178 

tehnician desenator pentr. constr. şi instal. 28 

domeniul electronică automatizări 
4,07 4,07 180 

tehnician operator tehnică de calcul  28 

domeniul mecanică 
3,45 2,80 183 

tehnician mecanic pentru întreț. și rep. 28 
34 

Liceul Tehnologic “Alexandru Macedonski” Melineşti 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 3,97 4,46 175 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electric 
2,00 3,48 174 

tehnician în instalaţii electrice 28 

35 
Liceul Tehnologic"Constantin Nicolaescu Plopşor" Pleniţa 

filiera teoretică-profil real 

științe ale naturii 28 2,32 3,60 177 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
- - 176 

tehnician mecanic pentru întreț. și rep. 28 
36 

Liceul Teoretic „George St. Marincu” Poiana Mare 

filiera teoretică-profil umanist 

ştiinţe sociale 28 4,75 4,03 211 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 
3,70 2,72 210 

tehnician în agricultură  28 

37 
Liceul Tehnologic "Horia Vintilă" Segarcea 

filiera teoretică-profil umanist 

filologie 28 6,37 6,11 188 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
2,18 2,19 189 

tehnician mecanic pentru întreț. și rep. 28 

NOTĂ:  

-Simbolul „ - ” în coloana “Ultima medie” înseamnă că acea 
specializare/calificare nu a fost în anul respectiv. 

Simbolul „ * ” - repartizarea la clasa matematică informatică-întensiv 
informatică se va realiza după următoarele criterii: 

1) pe bază de cerere depusă la unitatea școlară; 

2) în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, dacă numărul 
cererilor este mai mare decât numărul de locuri aprobate. 

 
INFORMARE 

 privind admiterea în învățământul liceal c lasa a IX-a, 
cursuri de zi în cadrul Colegiului Național Militar ”Tudor 

Vladimirescu” Craiova (nu participă la repartizarea 
computerizată) 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, profilul - 
specializarea 

Nr. locuri 

1 Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova 

(Str. Vasile Alecsandri nr. 91, tel. 0251/562828, e-mail: 
colmil.craiova@yahoo.com 

filiera vocațională-profil militar 

Matematică-informatică 120 

 
Calendarul admiterii: 

a) Etapa I – în data de 17.05.2019, candidații susțin o probă 
eliminatorie cu durata de 3 ore, care constă într-un test grilă de 
evaluare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română, 
Geometrie și Algebră. Sunt declarați ”ADMIS” la proba eliminatorie, 
candidații care obțin la testul grilă cel puțin nota 6,00. Notele obținute 
de aceștia se iau în considerare la calculul mediei finale de admitere.  
Candidații care au obținut la testul de tip grilă mai puțin de nota 6,00 
sunt declarați ”RESPINS”și urmează să participe la evaluarea națională 
și repartizarea computerizată în instituțiile de învățământ existente în 
rețeaua școlară. Aceștia ridică anexa la fișa de înscriere de la 
secretariatul Colegiului Național Militar ”Tudor Vladimirescu” 

Craiova. 
b) Etapa a II-a – în data de 02.07.2019, candidații care au 

fost declarați ”ADMIS” în prima etapă și au participat la evaluarea 
națională, sunt ierarhizați în ordinea strict descrescătoare a mediilor 
finale de admitere, în limita numărului de locuri aprobate pentru 
Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova. 

Media finală de admitere se calculează astfel: 
MFA= 0,3 MA+0,7 NT 

unde: 
MFA= media finală de admitere; 
NT= nota la testul  tip grilă de verificare a cunoștințelor la 
disciplinele Limba și literatura română și Matematică;  
MA= media de admitere se calculează potrivit formulei stabilite de 
Ministerul Educației Naționale  (conform OMEN nr. 4829/30.08.2018 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de 
stat pentru anul şcolar 2019-2020). 

Planul de şcolarizare pentru învăţământul particular 

      Pentru orientarea absolvenţilor din acest an, prezentăm în cadrul 
acestei broşuri şi planul de şcolarizare pentru învăţământul liceal  
particular, cu taxă, din judeţul Dolj. 

ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR LICEAL 
CU TAXĂ DE ŞCOLARIZARE - FILIERA TEHNOLOGICĂ 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, profilul - 
specializarea 

Nr. locuri 

1 Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” Craiova  

(Strada Electroputere nr.2; tel/fax 0251/435796; 
0351/407226) 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul mecanică  

tehnician mecatronist (zi) 28 

tehnician mecatronist (seral) 28 

filieră tehnologică-profil servicii 

domeniul estetica și igiena corpului omenesc 

coafor stilist (zi) 28 

domeniul economic 

tehnician în activităţi economice (zi) 28 

 
 

mailto:colmil.craiova@yahoo.com
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PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2019-2020 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL, FRECVENŢĂ REDUSĂ  

(repartizare publică 19-23 iulie 2019) 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul - specializarea 

Nr. locuri 

1 Liceul ”Matei Basarab” Craiova 

filiera teoretică - profil uman - cursuri frecvenţă redusă 

filologie 28 

2 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul electromecanică 

tehnician electromecanic 28 

domeniul electric 

tehnician în instalații electrice 28 

3 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul mecanică 

tehnician transporturi 28 

4 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul electromecanică 

tehnician electromecanic 28 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul industrie alimentară 

tehnician analize produse alimentare 28 

5 Colegiul "Ştefan Odobleja" Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul mecanică 

tehnician mecanic pentru întreț. și rep. 28 

6 Colegiul Tehnic Energetic 
filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul electric 

tehnician în instalații electrice 28 

7 Liceul Teotetic Amărăștii de Jos 
filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale  

domeniul mecanică  

tehnician mecanic pentru întreț. și rep. 28 

 
PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2019-2020 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI 
ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 

(aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată, 
admitere pe bază de dosar) 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul 
- specializarea 

Nr. locuri 

1 Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova 

filiera teoretică - profil real 

ştiinţe ale naturii 12 

2  Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova 

filiera tehnologică - profil servicii  

domeniul turism şi alimentaţie 

tehnician în gastronomie 8 

filiera tehnologică - profil tehnic  

domeniul fabricarea produselor din lemn  

tehnician în prelucrarea lemnului 8 

 
PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2019-2020 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI  

FILIERA VOCAŢIONALĂ 
(nu participă la repartizarea computerizată) 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, profilul-
specializarea 

Nr. 
locuri 

Ultima 
medie  

2017 2018 

1 Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan Velovan" Craiova 

profil pedagogic – învățător-educatoare 56 8,97 8,53 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, profilul-
specializarea 

Nr. 
locuri 

Ultima 
medie  

2017 2018 

2 Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova 

profil artistic – muzică - instrumentist 28 5,60 7,46 

profil artistic-arte vizuale-tehnician pentru 
tehnici artistice 

56 6,02 7,66 

3 Liceul Teologic Adventist Craiova 

profil teologic – teologie adventistă 28 6,28 4,91 

4 Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Grigorie Teologul” Craiova 

profil teologic – teologie ortodoxă 28 5,06 5,26 

5 Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu" Craiova 

profil sportiv-instructor sportiv-atletism  42 8,24 8,28 

profil sportiv-instructor sportiv-scrimă 14 8,22 8,51 

6 Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" Craiova 

profil sportiv - instructor sportiv - volei 28 8,10 7,84 

7 Liceul Tehnologic Auto Craiova 

profil sportiv - instructor sportiv - fotbal 28 6,70 5,89 

8 Colegiul Tehnic Energetic Craiova 

profil sportiv - instructor sportiv - fotbal, 
handbal, baschet, tenis de masă 

28 6,85 6,91 

9 Liceul Tehnologic  Transporturi Căi Ferate Craiova 

profil sportiv - instructor sportiv - fotbal, 
handbal, baschet 

28 8,40 7,02 

 

Unități de învățământ cu locuri alocate candidaţilor romi 
pentru clasa a IX, învățământ liceal de zi  

1. Colegiul National “Frații Buzești” Craiova 
2. Colegiul National “Carol I” Craiova 
3. Colegiul National "Elena Cuza" Craiova  
4. Colegiul National Pedagogic "Stefan Velovan" Craiova 
5. Colegiul National "Nicolae Titulescu" Craiova  
6. Colegiul National Economic "Gheorghe Chiţu"Craiova  
7. Colegiul "Ştefan Odobleja" Craiova  
8. Colegiul Tehnic de Arte si Meserii "Constantin Brâncuși" 

Craiova  
9. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 
10. Colegiul Tehnic "Costin D. Neniţescu" Craiova  
11. Colegiul Tehnic Energetic Craiova  
12. Colegiul Tehnic "Ștefan Milcu" Calafat 
13. Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" Craiova 
14. Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova 
15. Liceul Teoretic Amărăştii de Jos  
16. Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” Băilești 
17. Liceul Teoretic "Adrian Păunescu" Bârca  
18. Liceul Teoretic Bechet 
19. Liceul Teoretic "Independența" Calafat  
20. Liceul Teoretic "Gheorghe Vasilichi" Cetate 
21. Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu" Dăbuleni  
22. Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski" Melinești  
23. Liceul Teoretic "George St. Marincu" Poiana Mare 
24. Liceul "Charles Laugier" Craiova  
25. Liceul ”Voltaire” Craiova 
26. Liceul "Matei Basarab" Craiova 
27. Liceul "Traian Vuia" Craiova  
28. Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova  
29. Liceul Tehnologic "Ștefan Anghel" Băilești  
30. Liceul Tehnologic Auto Craiova  
31. Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova  
32. Liceul Tehnologic "George Bibescu" Craiova  
33. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 
34. Liceul Tehnologic “Petre Baniță” Călărași 
35. Liceul Tehnologic "Dimitrie Filișanu" Filiași 
36. Liceul Tehnologic "Constantin Nicolaescu Plopșor" Pleniţa  
37. Liceul Tehnologic "Horia Vintilă" Segarcea
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ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT  
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 
                Anexa nr. 1  la OMEN nr. 5031 din 04.09.2018 
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 

DE STAT pentru anul şcolar 2019-2020 
DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

11 februarie 
2019 

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională 
pentru învățământul profesional de stat stabilesc, 
împreună cu operatorii economici/ instituțiile publice 
partenere, dacă vor organiza probă de preselecție a 
candidaților. 

11 februarie 
2019 

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

18 februarie 
2019 

Transmiterea, de către ISJ/ ISMB către unitățile de 
învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional de stat, a aprobării Comisiei de 
admitere din unitatea de învățământ care  are ofertă 
educațională pentru învățământ profesional de stat. 

22 februarie 
2019 

Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au 
ofertă pentru învățământul profesional de stat, împreună 
cu operatorii economici/ instituțiile publice partenere, a 
Procedurii de preselecție și a Procedurii de admitere. 
Procedura de preselecție și Procedura de admitere, 
aprobate de Consiliul de administrație al unității de 
învățământ care are ofertă pentru învățământul 
profesional, sunt transmise de aceasta, spre avizare, la 
ISJ/ ISMB. 

28 februarie 
2019 

ISJ/ ISMB transmite unităților de învățământ care au 
ofertă educațională pentru învățământul  profesional de 
stat avizul pentru Procedura de preselecție și Procedura 
de admitere. 
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul  profesional de stat, a 
Procedurii de preselecție (după caz)  și a Procedurii de 
admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de 
pregătire și calificări profesionale pentru  învățământul  
profesional de stat,  a perioadelor de înscriere pentru anul 
școlar 2019-2020. Se va menţiona în mod expres faptul că 
se va organiza o probă suplimentară de admitere în 
situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de 
învăţământ este mai mare decât numărul de locuri 
disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru 
eventuala probă suplimentară de admitere organizată în 
prima şi a II-a etapă de admitere, conform prezentului 
calendar. 

28 februarie 
2019 

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

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 

DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

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 obțiunilor din Fișa de înscriere în 
învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de 
obțiuni pentru învățământul dual). 

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

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

18 februarie 
– 1 martie 
2019 

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

25 februarie-
29 martie 
2019 

La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă 
educațională pentru învățământul profesional în anul 
școlar 2019-2020 se desfășoară acțiunea „Săptămâna 
meseriilor” în cadrul căreia se vor organiza următoarele 
acțiuni: 

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

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

- oferta de școlarizare pentru învățământul 
profesional, condiții de admitere. 

4 martie-   
17 mai 2019 

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-
2020, 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 profesional de stat. 
Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu 
sprijinul consilierilor școlari ai Centrului Județean de 
Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE)/Centrului 
Municipiului București de Resurse și Asistență 
Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii 
elevilor în învățământul profesional de stat. 
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DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

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 preselecție 
și/sau de admitere și a planului de școlarizare la 
învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul  
dual și a modului de completare a obțiunilor din Fișa de 
înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv 
Fisa de obțiuni pentru i învățământul dual. 

6- 17 mai 
2019 

ISJ/ ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. 
Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui 
eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul 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 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 
informații în aplicația 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 operațiunilor specifice completării acestor date 
în aplicația informatică centralizată. 

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

 
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul 

liceal, profesional de stat și dual) 
15 mai 2019 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi. 

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

10-14 iunie 
2019 

Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile 
speciale pentru romi. 
Notă: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru 
candidații romi se depun la ISJ/ ISMB - Comisia de 
admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti. 

9-10 iulie 
2019 

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, 
utilizând aplicația informatică centralizată.  
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se 
realizează de  Comisia de admitere judeţeană/ a 
municipiului Bucureşti, 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 OMENCȘ nr.5068/2016, 
indiferent dacă la acea calificare profesională se 
organizează probă suplimentară de admitere. 

9-10 iulie 
2019 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru 
învăţământul special, utilizând aplicația informatică 
centralizată. 
Notă: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru 
învăţământul 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.  

DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat  

Etapa I de admitere în învăţământul 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. 
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 învăţământul profesional,  pe 
baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat.  
Unităţile 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. 
Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie 
afişează lista candidaţilor înscrişi la  învăţământul 
profesional de stat şi Procedura de selecţie (art.8 din 
Metodologia de organizare şi funcţionare a  învăţământul 
profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației naționale și cercetării științifice nr. 5033/2016.) 
Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia şcolară 
neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenție. 

26 iunie 
2019 

Afișarea, la sediul unitățiilor de învățământ care au ofertă 
pentru învăţământul profesional, a listei candidaților 

înscriși în învăţământul profesional. 

Transmiterea către Comisia de admitere județeană/ a 

municipiului București a situației cu numărul de candidați 

înscriși pentru admiterea în învăţământul profesional, 

pentru fiecare calificare profesională. 

Unitățiile de învățământ care organizează preselecţie 
afișează lista candidaților înscriși la învăţământul 

profesional de stat la calificările pentru care se organizează 

preselecție și Procedura de preselecție. 

27-28 iunie 
2019 
Pentru 
candidaţii 
care optează 
pentru 
unitățile de 
învățământ 
şi calificările 
la care  se 
organizează 
sesiunea de 
preselecție 

Derularea probei de preselecţie, în  unitățile de 
învățământ în care s-a decis organizarea acesteia,  
conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de 
învăţământ care organizează preselecţie. 

28 iunie 
2019 
Pentru 
candidaţii 
care optează 
pentru 
unitățile de 
învățământ 
şi calificările 
la care  se 
organizează 
sesiunea de 
preselecție 

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către 
unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de 
preselecţie. 
În situația în care numărul celor admişi în urma 
preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor 
disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de 
preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează  o 
probă suplimentară de admitere.  
De asemenea, se vor comunica informații privind 
posibilitatea înscrierii candidaților respinsi, în aceeași 
etapă de admitere, la o unitate de învățământ care are 
ofertă în învățământul profesional, inclusiv în 
învățămantul dual, care nu a organizat probe de 
preselecție (respectiv probe eliminatorii în cazul 
învățământului dual). 
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DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

28 iunie 
2019 
Pentru 
candidații 
care optează 
pentru 
unitățile de 
învățământ 
și calificările 
la care se 
organizează 
sesiune de 
preselecție 

Ridicarea, de către candidaţii respinşi la preselecţie a 
fişelor de înscriere la  învăţământul profesional de stat de 
la unitatea de  învățământ care a organizat sesiunea de 
preselecţie. 
Notă: În situaţia în care candidaţii au completat mai 
multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale  la  
care  unitatea de  învățământ nu a organizat preselecţie, 
aceştia nu vor  ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi 
înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au 
marcat în fişa de înscriere.  
În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii 
admişi la preselecţie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi 
admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de 
preselecţie, în ordinea rezultatelor obţinute la această 
probă. 

28 iunie-      
1 iulie 2019 

Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile 
de învățământ care şcolarizează în învăţământul 
profesional de stat, care nu au organizat sesiunea 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 in sesiunea 
de preselecție. De asemenea, se pot inscrie și candidați 
care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în 
învățământul dual. 
Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia şcolară 
neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenție. 
Înscrierea candidaților respinşi la unitățile de învățământ 
care au organizat preselecţie şi care au ridicat fişa de 
înscriere, se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea 
casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi 
calificările pentru care optează. 

1 iulie 2019 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ 
care au ofertă educatională 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  
municipiului București 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 unităţile de învăţământ şi la calificările 
profesionale pentru care numărul celor înscrişi 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 contestaţiilor, 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 municipiului 
București, 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.  
 

DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

5 iulie 2019 Validarea de către Comisia de admitere județeană / a 
municipiului București pentru învățământul profesional de 
stat, a candidaților declarați admiși în învățământul 
profesional de stat. Comunicarea de către unităţile de 
învăţământ profesional a candidaților admiși şi a celor 
respinşi 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 fişelor de înscriere în învăţământul profesional 
de către candidaţii declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la 
etapa I de admitere în învăţământul profesional și în 
învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de 
admitere în învățământul profesional, în învățământul 
dual, sau în 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 
2019 

Rezolvarea    cazurilor  speciale    de către comisia de 
admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti. Pentru 
rezolvarea    cazurilor  speciale,    comisia de admitere 
judeţeană/ a municipiului Bucureşti nu va repartiza 
candidaţi la calificări profesionale  pentru care s-a 
organizat probă de preselecţie, decât cu acordul unităţilor 
de învățământ respective. 

17 iulie 2019 Comunicarea de către unităţile  de învăţământ 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 municipiului București 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/ a 
municipiului București la toate unitățile de învățământ 
gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de 
admitere la învățământul profesional de stat. 

18 iulie 2019 Comunicarea către toate unităţile de învăţământ 
gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de 
admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/ 
municipiul Bucureşti. 
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista 
locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în 
învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul 
Bucureşti. 
Afișarea la sediul unităților de învățământ cu oferta 
educațională pentru învățământul profesional de stat a 
locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de 
pregatire și calificari profesionale. 

Etapa a II-a de admitere în învățământul 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 şi care solicită 
să participe la admiterea în învățământul profesional de 
stat  în etapa a II-a. 
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere.  

22-24 iulie 
2019 

Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la 
care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere şi 
care organizează sesiunea de preselecţie  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 
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DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a 
candidaților, alte detalii organizatorice), cu precizarea că 
proba  suplimentară de admitere se va susține doar în 
cazul în care numărul de candidați care se vor înscrie 
pentru o anumită calificare va fi mai mare decat numărul 
locurilor oferite pentru calificarea respectivă. 
Unitățile de învățământ care organizează preselecție vor 
afișa precizări detaliate privind organizarea probei de 
preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare 
de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). 

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

25, 26, 29 
iulie 2019 

Derularea probei de preselecţie în unităţile de 
învăţământ în care s-a decis derularea acesteia. 
Comunicarea rezultatelor preselecţiei de către  unitatea 
de  învăţământ care a organizat preselecţie. 
Notă: În situația în care candidații care au fost înscriși la o 
calificare pentru care s-a organizat probă de preselecție și 
au fost declarați respinși în urma susținerii probei, dar au 
completat mai multe opțiuni, pentru mai multe calificări 
din oferta unității de învățământ, calificări pentru care nu 
s-a organizat probă de preselecție, vor fi înscriși, în 
ordinea opțiunilor din fișă, pentru participarea la proba 
suplimentară de admitere, dacă numărul candidaților la 
calificarea respectivă este mai mare decât numărul de 
locuri disponibile. 
Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 
Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de 
admitere de către unitatea de învățământ care a 
organizat proba. 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de  
învățământ a mediilor finale de admitere, conform 
precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învăţământul profesional. 
Comunicarea de către  unitățile de învățământ profesional 
a candidaților admiși şi a celor respinşi 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 
fişelor de înscriere  de către candidaţii respinşi şi 
repartizarea acestora de către Comisia de admitere 
județeană / a municipiului București. 
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 municipiului București, a listei 
candidaților declarați admiși și a celor respinși la 
admiterea în învățământul profesional de stat de către 
toate unităţile 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 municipiului București a 
situației locurilor neocupate la învățământul profesional 
de stat.  
Afișarea pe pagina de internet a ISJ/ ISMB și transmiterea  
de către Comisia de admitere județeană/ a municipiului 
București, la  toate unitățile de învățământ gimnazial, a 
situației locurilor libere în învățământul profesional de 
stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul 
dual, pentru care se va face repartizarea de către Comisia 
de admitere judeteană/ a municipiului Bucuresti. 

DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

30 iulie 2019 Primirea de catre Comisia de admitere județeană/ a 

municipiului București 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 
municipiului București a absolvenţilor clasei a VIII-a care 
nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele 
anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de  
calendar. 
Notă:  La unitățile de învățământ la care s-a derulat proba 
de preselecţie pot fi repartizaţi numai absolvenţii care au 
susţinut proba de preselecţie. La  unitățile de învățământ 
și la calificarile la care s-a derulat proba de preselecţie, 
pot fi repartizati și absolvenţi care nu au susţinut această 
probă numai la solicitarea scrisă a operatorilor economici 
şi a  unităților de învățământ, adresată  Comisiei de 
admitere județene/ a municipiului București. 
Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la 
unitățile de învățământ  la care au fost repartizaţi. 

1 august 
2019 

Actualizarea şi afișarea la sediul unităţilor de învăţământ 
care au ofertă pentru învățământul profesional de stat și 
învățământ dual, a listelor  candidaților înscrişi la 
învățământul profesional de stat și în învățământul dual. 
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a 
rezultatelor repartizării. 

 
 

ALGORITMUL DE REPARTIZARE  
şi modalităţi de departajare 

 
       Conform art. 3 din Anexa la OMENCS nr. 5033/2016, învăţământul 
profesional este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului 
secundar superior, fiind organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de 
zi. 

Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi elevii din 
învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
Învăţământul profesional se finalizează cu examen de certificare a 
calificării profesionale. 
       Conform art. 1 (anexa  la OMENCS nr. 5068/2016), admiterea elevilor 
în învăţământul profesional de stat, denumit în continuare învăţământ 
profesional, se face cu respectarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a învăţământului profesional de stat, pe baza criteriilor 
stabilite de prezenta metodologie. 
      Conform art. 10,  admiterea în învățământul profesional se realizează, 
în fiecare etapă, astfel: 
 a) în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul 
locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe 
baza portofoliului educaţional al elevului; în portofoliul educaţional al 
elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul profesional, 
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 cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul 
locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în 
calcul în proporţie de 70% media de admitere prevăzută la lit. a) şi în 
proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere 
stabilită de unitatea de învăţământ. 
    Art. 11  (1)  În cazul în care 2 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.  
   (2)     În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare 
profesională, pe ultimul loc există candidaţi, cu opţiunea exprimată 
pentru acea unitate şcolară şi acea calificare, care au mediile de 
admitere, precum şi mediile prevăzute la aliniatul (1), egale, atunci toţi 
aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.  
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          Art. 12 (1) Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional 
se face astfel:  

a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul 

locurilor oferite de unitatea de învăţământ  

100

EN8020ABS
MAIP


 MA  

unde:  
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional; 
MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);  
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;  
EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de 
absolvenţii clasei a VIII-a;  
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul 
locurilor oferite de unitatea de învăţământ 

100

xPSA3070xMA
MAIP


  

unde:  
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional  
MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);  
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de 
învăţământ. 
(2) Media de admitere în învăţământul profesional, prevăzută la alin. 
(1), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
(3) Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în 
media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va 
înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de 
până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru 
absolvenţii din promoţiile 2004 - 2007, ori cu media la tezele cu subiect 
unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 
2009. 
(4) 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. 
(5) Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform 
art. 12 alin. (1) lit. a), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista 
candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte 
numărul locurilor din oferta şcolii. 
(6) 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 de unitatea respectivă de 
învăţământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opţiunilor din fişa 
de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform art. 12 alin. 
(1) lit. a), drept criteriu de departajare şi de ordonare pe listă a 
candidaţilor admişi la fiecare calificare. 
(7) Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform 
art. 12 alin. (1) lit. b), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista 
candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte 
numărul locurilor din oferta şcolii. 
(8) În perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul 
profesional, comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti 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 anilor de studiu parcurși în România. 
Art. 13 (1) Listele cuprinzând candidaţii admişi, respectiv respinşi la 
învăţământul profesional se întocmesc la unitatea de învăţământ care 
organizează învăţământ profesional şi se transmit la comisia de admitere 
judeţeană/ a municipiului Bucureşti, după fiecare etapă de admitere, 
conform calendarului admiterii.  
(2) După validarea listelor de către comisia de admitere judeţeană/ a 
municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional, acestea se 
afişează la sediul unităţii de învăţământ care organizează învăţământ 
profesional.  

FOARTE IMPORTANT! 

        În conformitate cu art. 6 alin. 1 din  anexa  la OMENCS nr. 
5033/2016  privind Metodologia de organizare şi funcţionare a 
învăţământului profesional de stat, elevii din  învăţământul profesional 
beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, 
prin “Bursa profesională”, aprobată prin H.G. nr. 1062/2012 privind 
modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care 
frecventează învăţământul profesional. 

(2) Distinct de sprijinul financiar acordat conform aliniatului (1), elevii din  
învăţământul profesional pot beneficia şi de susţinere financiară, 
stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în 
condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică. 

 Conform H.G. nr. 1062/2012 din 30.10.2012 privind modalitatea de 
subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează 
învăţământul profesional:  

 (1) „Bursa profesională“ se acordă tuturor elevilor care frecventează 
învăţământul profesional şi constă într-un sprijin  financiar lunar de 200 
lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului.  

(2) De „Bursa profesională“ beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai 
unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv cetăţenilor 
Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 
Elveţiene cu drept de şedere/ rezidenţă pe teritoriul României, care 
frecventează învăţământul profesional. 

 

Înscrierea absolvenţilor 

 
Art. 14 (1) După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul 
profesional, în perioada menţionată în calendarul admiterii în 
învăţământul profesional, candidaţii depun la unităţile şcolare la care au 
fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în 
original.  

(2) Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui 
program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:  

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional ;  

b) certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;  

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 
naţională/ tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ testele naţionale/ 
examenul de capacitate;  

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - VIII-a (cu calculul mediei generale 
de absolvire) - copie şi original;  

e) fişa medicală.  

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în 
învăţământul profesional, nu îşi depun dosarele de înscriere, se 
consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate 
şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învăţământul 
profesional.  

Art. 15. Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional, se 
pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal.  

Art. 16.  (1) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la 
unităţile la care au fost admişi sau care nu au participat la prima etapă de 
admitere în învăţământul profesional şi care solicită ulterior să se înscrie 
în clasa a IX-a la învăţământul profesional, precum şi pentru cei care şi-au 
încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapei de admitere 
menţionate în calendarul admiterii în învăţământul profesional, comisia 
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ 
profesional va organiza a II-a etapă de admitere, pe locurile rămase 
libere. Admiterea  se face în perioada menţionată în calendarul admiterii 
în învăţământul profesional, conform criteriilor prevăzute în prezenta 
metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene/a 
municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional.  

(2) Rezultatele admiterii se transmit Centrului Naţional de Admitere, 
până la data menționată în calendarul admiterii în învățământul 
profesional. 

(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta 
metodologie, mai există locuri vacante la clasele pentru care se susţin 
probe de preselecţie, comisiile de admitere judeţene/a municipiului 
Bucureşti pentru învăţământul profesional pot decide organizarea unei 
noi etape de susţinere a acestor probe. Graficul şi locul de desfăşurare a 
probei de preselecţie vor fi făcute publice, prin afişare la sediul unităţilor 
de învăţământ gimnazial şi al unităţilor de învăţământ care organizează 
învăţământ profesional. Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se 
face în conformitate cu prezenta metodologie.  

Înscrierea candidaţilor pentru învăţământul profesional 
special 
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Art. 18. (1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a pentru 
învăţământul profesional special se organizează de către comisia de 
admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti pentru învăţământul 
profesional, în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în 
învăţământul profesional.   

(3) Admiterea pe locurile pentru învăţământul profesional special se face 
în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere în învăţământul profesional, după caz, şi în funcţie 
de opţiuni.  

IMPORTANT:  În conformitate cu L.E.N. nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, art(8.1) ”Elevii înscrişi 
în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 
ani pot beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele şi 
internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi 
masa acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la 
consiliile judeţene, prin decizii proprii." 

 
 

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2019-2020 
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul, 
domeniul, calificare 

Nr. locuri 

COD                    
opţiu

ne 

1 

Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Chiţu" Craiova 

domeniul turism și alimentație  

bucătar 56 601 

ospătar (chelner) vânzător în unități de 
alimentație 

28 
599 

2 

Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "C. Brâncuşi" Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

mecanic auto 28  527 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism şi alimentaţie 

bucătar 28 601 

lucrător hotelier 28 598 

3 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism şi alimentaţie 

bucătar 28 601 

ospătar (chelner) vânzător în unități de 
alimentație 

18 599 

4 

Colegiul Tehnic Energetic Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electric   

electrician exploatare centrale, stații și rețele 
electrice 

28 570 

5 

Liceul "Matei Basarab" Craiova 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul comerț 

comerciant –vanzător 14 597 

recepționer-distribuitor 14 596 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul construcții, instalații și lucrări publice 

instalații tehnico-sanitare și gaze 14 580 

instalator de instalații de încălzire centrală 14 581 

6 

Liceul ”Traian Vuia” Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

mecanic echipamente hidraulice și pneumatice 56 537 

7 

Liceul Tehnologic Auto Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

mecanic auto 28 527 

tinichigiu vopsitor auto 14 506 

domeniul electric 

electrician exploatare joasă tensiune 14 567 

8 
Liceul Tehnologic "George Bibescu" Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul, 
domeniul, calificare 

Nr. locuri 

COD                    
opţiu

ne 

domeniul mecanică 

mecanic auto 42 527 

tinichigiu vopsitor auto 28 506 

domeniul electronică-automatizări 

electronist aparate si echipamente 14   551 

9 

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electromecanică 

electromecanic material rulant 42 545 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul industrie textilă și pielărie 

confecționer produse textile 14 620 

10 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

mecanic auto  42 527 

tinichigiu vopsitor auto 14 506 

11 

Liceul Teoretic Bechet 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul industrie alimentară 

brutar-patiser -preparator produse făinoase 28 603 

12 

Liceul Tehnologic "Ștefan Anghel" Băilești 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

mecanic agricol 56 536 

13 

Colegiul Tehnic "Ştefan Milcu" Calafat 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 

zootehnist 14 593 

agricultor culturi de câmp 42 587 

14 

Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu” Cârcea 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

mecanic auto 28 527 

15 

Liceul Tehnologic “Petre Baniţă” Călăraşi 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

mecanic auto 14 527 

mecanic agricol 14 536 

16 

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filişanu” Filiaşi 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electromecanică 

electromecanic utilaje şi instalații industriale  14 543 

domeniul mecanică 

mecanic auto 14 527 

strungar 14 507 

lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 14 501 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul comerț 

comerciant-vânzător 14 597 

domeniul turism și alimentație 

lucrător hotelier 14 598 

17 

Liceul Tehnologic “Alexandru Macedonski” Melineşti 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

mecanic utilaje și instalații în industrie 28 523 

18 

Liceul Teoretic „George St. Marincu” Poiana Mare 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 

agricultor culturi de câmp  28  587 

19 

Liceul Tehnologic "Horia Vintilă" Segarcea 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

mecanic agricol 28 536 

20 

Școala Profesională “Constantin Argetoianu” Argetoaia  
filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 

agricultor culturi de câmp 28 587 

21 
Școala Profesională Daneţi  
filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul, 
domeniul, calificare 

Nr. locuri 

COD                    
opţiu

ne 

domeniul agricultură 

agricultor culturi de câmp 28 587 

22 

Școala Profesională Valea Stanciului  
filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

mecanic agricol 28 536 

 
ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul - specializarea 

Nr. locuri 
COD                    
opţi
une 

1 

Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul mecanică  

tinichigiu vopsitor auto 6 506 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism şi alimentaţie 

bucătar 12  601 

lucrător hotelier 6  598 

domeniul industrie textilă și pielărie 

confecționer produse textile 12  620 

 
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL PARTICULAR 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, profilul - 
specializarea 

Nr. 
locuri 

COD                    
opţiune 

1 Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” Craiova 
Str.Electroputere nr.2; tel/fax 0251/435796;0351/407226) 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul mecanică  

mecanic auto 28 527 

filieră tehnologică-profil servicii 

domeniul estetica și igiena corpului omenesc 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, profilul - 
specializarea 

Nr. 
locuri 

COD                    
opţiune 

frizer- coafor- manichiurist-pedichiurist 28 630 

domeniul industrie textilă și pielărie 

croitor îmbrăcăminte după comandă 28 621 

 
 
 

Unități de învățământ cu locuri alocate candidaţilor romi 
pentru învățământul profesional de stat  

 
1. Colegiul National Economic "Gheorghe Chiţu"  Craiova  
2. Colegiul Tehnic de Arte si Meserii "Constantin Brâncuși" 

Craiova  
3. Colegiul Tehnic Energetic Craiova 
4.  Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 
5. Liceul "Matei Basarab" Craiova 
6. Liceul Tehnologic Auto Craiova  
7. Liceul Tehnologic "George Bibescu" Craiova  
8. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 
9. Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 
10. Liceul Teoretic Bechet  
11. Liceul tehnologic ”Ștefan Anghel” Băilești 
12. Colegiul Tehnic "Ștefan Milcu" Calafat 
13. Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu” Cârcea 
14. Liceul Tehnologic “Petre Baniță” Călărași 
15. Liceul Tehnologic "Dimitrie Filișanu" Filiași 
16. Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski" Melinești 
17. Liceul Teoretic "George St. Marincu" Poiana Mare 
18. Liceul Tehnologic "Horia Vintilă" Segarcea  
19. Școala Profesională Argetoaia 
20. Școala Profesională Daneți 
21. Școala Profesională Valea Stanciului

 
 
 
 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 
 

 
În conformitate cu  art. 3 din Anexa  la OMEN nr. 3554/2017, 

învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului 
profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice: 

    a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în 
calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; 

    b) 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; 

    c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la 
nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru 
formarea de calitate a elevilor; 

     

Art. 7 

    (1) Învăţământul dual se organizează în unităţi de învăţământ de stat, 
particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui 
contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulţi operatori 
economici sau asociaţie/consorţiu de operatori economici/ clustere, 
unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia 
se află unitatea şcolară şi prin care se stabilesc condiţiile de colaborare, 
drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri. 

   Art. 20 

    (1) Învăţământul dual este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, 
cursuri de zi. 

    (3) Învăţământul dual se finalizează cu examen de certificare a calificării 
profesionale. 

   Art. 26 

     Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi 
cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de 
pregătire profesională, inclusiv prin învăţământ dual, în vederea 
dobândirii unei calificări profesionale. 

   Art. 27 

    (1) Programele de pregătire profesională, prevăzute la art. 26, pot fi 
organizate prin unităţile de învăţământ de stat şi particulare sau 
confesionale acreditate şi sunt gratuite pentru persoanele care intră în 
aceste programe organizate în învăţământul de stat până la împlinirea 
vârstei de 26 de ani. 

    (2) Pentru absolvenţii de gimnaziu din seria curentă şi din seriile 
anterioare care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei se pot 
organiza clase separate de învăţământ dual. 

 
 
 

http://www.isjsibiu.ro/Admitere2014/fisaAdmitere2014_profesional.pdf#page=1
http://www.isjsibiu.ro/Admitere2014/fisaAdmitere2014_profesional.pdf#page=1
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Anexa nr.2 la OMEN nr. 5031 din 04.09.2018 
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL  

 pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
Național al calificărilor  pentru anul şcolar 2019-2020 

 
DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

 
Pregătirea admiterii 

 

11 
februarie 
2019 

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

18 
februarie 
2019 

Transmiterea, de către ISJ/ ISMB către unitățile de 
învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul dual, a aprobării Comisiei de admitere din 
unitatea de învățământ care  are ofertă educațională pentru 
învățământ dual. 

22 
februarie 
2019 

Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă 
pentru învățământul dual, împreună cu operatorii 
economici/ instituțiile publice partenere, a Procedurii de 
admitere. 
Procedura de admitere, aprobata de Consiliul de 
administrație al unității de învățământ care are ofertă 
pentru învățământul dual, este transmisă de aceasta, spre 
avizare, la ISJ/ ISMB. 

28 
februarie 
2019 

ISJ/ ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul dual avizul pentru 
Procedura de admitere. 
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul  dual, a Procedurii de 
admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de 
pregătire și calificări profesionale pentru  învățământul  
dual,  a perioadelor de înscriere pentru anul școlar 2019-
2020 și a calendarului probelor de admitere. Se vor afișa 
informații privind probele de admitere și se va menționa în 
mod expres faptul că se vor organiza probe de admitere 
doar în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la 
unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de 
locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de 
candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile la 
solicitarea operatorilor economici parteneri, cu precizarea 
datelor planificate pentru eventualele probe de admitere 
organizate în prima şi a II-a etapă de admitere, conform 
prezentului calendar. De asemenea se va menționa în mod 
expres dacă se organizează probe de admitere eliminatorii. 

28 
februarie 
2019 

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

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 admiterea, în Broșura care 
cuprinde informații despre admiterea în învățământul liceal, 

DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

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 2018-2019. 
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 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  
 

18 
februarie 
 – 1 martie 
2019 

Informarea de către ISJ/ ISBM a unităților de învățământ 
gimnazial din județele care au plan de școlarizare pentru 
învățământul dual despre posibilitatea continuării studiilor 
de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul dual, 
dar și în învățământul  profesional de stat .  
Se vor prezenta următoarele: 
           - aspecte specifice privind organizarea și funcționarea 
învățământului dual; 
           - calendarul și modul de organizare și desfășurare a  
admiterii în învățământul dual. 
           - posibilitatea continuării studiilor după finalizarea 
învățământului dual, dar și după finalizarea învățământului 
profesional de stat. 

25 
februarie-
29 martie 
2019 

Unitățile de învățământ care își propun să școlarizeze în 
învățământul dual în anul școlar 2019-2020 organizează, în 
colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, 
acțiuni privind: 

- promovarea învățământului  profesional și tehnic 
în general  și a modului de organizare și funcționare a  
învățământului dual, în special, informarea privind 
condițiile de acces la învățământul dual și beneficiile 
acestei forme de pregătire profesională; 

- popularizarea ofertei educaționale pentru 
învățământul dual, oportunitățile de pregătire prin  
învățământul dual, perspectivele de angajare, condițiile de 
admitere. 

4 martie-
17 mai 
2019 

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-
2020, 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)/ Centrului 
Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională 
(CMBRAE) 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 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. 
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DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

6 - 17 mai 
2019 

ISJ/ ISMB 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 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 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 
informații în aplicația 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 
operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația 
informatică centralizată. 
 

 
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a 

candidaţilor pentru învăţământul special 
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal 

şi profesional de stat și dual) 
 

15 mai 
2019 

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi. 

Notă: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de 
Comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, ca 
locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de 
școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se 
alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele de 
învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, 
se organizează probe de admitere independent de numărul 
candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile. 
 

1-14 iunie 
2019 

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a 
candidaţilor pe locurile speciale pentru romi. 
Notă: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru 
candidații romi se depun la ISJ/ ISMB - Comisia de admitere 
judeţeană/ a municipiului Bucureşti. 
 

9-10 iulie 
2019 

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, 
utilizând aplicația informatică centralizată.  
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se 
realizează de Comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 
Bucureşti, 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 dual pentru 
calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național 
al calificărilor, aprobată prin OMEN nr.3556/2017. 
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 şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul 
special, utilizând aplicația informatică centralizată. 
Notă: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru 
învăţământul 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.  
 

DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

 
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual  

 

 
Etapa I de admitere în învăţământul dual  

 

24-26 
iunie 2019 

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial 
completează, la cererea elevilor și a părinților/   
reprezentanților legali pentru minori care solicită înscrierea 
în învăţământul dual, Fișa de înscriere în învățământul 
profesional de stat, cu informaţiile privind numele şi codul 
unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V-VIII şi 
datele personale ale absolvenţilor 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". 
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 
candidaţii 
care 
optează 
pentru 
unitățile 
de 
învățămân
t şi 
calificările 
la care  se 
organizeaz
ă probe 
eliminator
ii 

 
Derularea probelor eliminatorii, în  unitățile de învățământ 
în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului 
stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care 
organizează probe eliminatorii. 

Rezultatele probelor eliminatorii se comunică la sfârșitul 

fiecarei zile în care au fost susținute probele respective, 

împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii 

candidaților respinși, în aceeasi 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 umitațile 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. 
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DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

27-28 
iunie 2019  
Pentru 
candidaţii 
care 
optează 
pentru 
unitățile 
de 
învățămân
t şi 
calificările 
la care  se 
organizeaz
ă probe 

eliminator

ii 

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul 
unității de învățământ care a organizat probe eliminatorii. 
În situația în care numărul celor admişi 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 
unitățile de 
învățământ 
și 
calificările 
la care se 
organizează 
probe 

eliminatorii  

Ridicarea, de către candidaţii respinşi la probele 
eliminatorii, a fişelor de înscriere la  învăţământul 
profesional de stat de la unitatea de  învățământ care a 
organizat probele. 
Notă: În situaţia în care candidaţii au completat mai multe 
opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale  la  care  
unitatea de  învățământ nu a organizat probe eliminatorii, 
aceştia nu vor  ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi 
înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au 
marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că în 
cazul în care numărul candidaţilor 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 
suplimentară de admitere. 

27 iunie –  
1 iulie 
2019 

Înscrierea candidaților respinsi 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 inscrie și alti candidati interesati, care nu s-au înscris 
în perioadele de inscriere în perioadele de inscriere  
prevazute mai sus. 
 Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia şcolară 
neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenție. 
Înscrierea candidaților respinşi la unitățile de învățământ 
care au organizat probe eliminatorii şi care au ridicat fişa de 
înscriere, se face pe baza aceleaşi fişe, prin completarea 
casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi al 
calificărilor profesionale  pentru care se 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  
municipiului București a situației cu numărul de candidați  
înscriși la învățământul profesional, inclusiv dual, pe  
fiecare calificare profesională. 

DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

2-3 iulie 
2019 

Desfășurarea probelor de admitere. 
Notă: Probele de admitere se organizează numai la unităţile 
de învăţământ şi pentru calificările profesionale pentru care 
numărul elevilor  înscrişi 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 municipiului București 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 
municipiului București, a candidaților declarați admiși în 
învățământul dual și 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/ a municipiului București. Pentru rezolvarea 
cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a 
municipiului București nu va repartiza candidați la calificări 
profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii 
și/ sau de admitere, 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 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 
Municipiului București a listelor finale cu candidații 
înmatriculați și a situației locurilor neocupate la 
învățământul profesional de stat și, în mod distinct, în 
învățământul dual. 

18 iulie 
2019 

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

EVENIMENTUL 

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/ municipiul 
București, cu evidențierea distinctă a celor din învățămșntul 
dual. 
 ISJ/ ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista 
locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în 
învățământul profesional de stat din județ/ municipiul 
București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul 
dual. 

 
Etapa a II-a de admitere în învățământul dual  

 

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 şi care solicită să 
participe la admiterea în învățământul dual în etapa a II-a. 
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 de 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, actele necesare pentru înscrierea 
candidaților, alte detalii organizatorice). 
Transmiterea către Comisia de admitere  județeană/ a 
municipiului București a situației cu numărul de candidați 
înscriși la învățământul dual, pe fiecare calificare 
profesională. 

25, 26, 29 
iulie 2019  

Derularea probelor eliminatorii, în unităţile de învăţământ 
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 în cazul în care s-a decis susținerea de 
probe de admitere indiferent de numărul de candidați 
admisi 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 obtinute 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 proba 
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 

DATA 
LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

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 unităţile de  
învățământ a mediilor finale de admitere, conform 
precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învăţământul profesional. 
Comunicarea de către  unitățile de învățământ profesional a 
candidaților admiși şi a celor respinşi 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 
fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi şi 
repartizarea acestora de către Comisia de admitere 
județeană / a municipiului București. 
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 
municipiului București, a listei candidaților declarați admiși 
și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional 
de stat de către toate unitățile de învățământ, indiferent 
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 
municipiului București a situației locurilor neocupate la 
învățământul profesional de stat.  
Afișarea pe pagina de internet a ISJ/ ISMB și transmiterea de 
catre Comisia de către Comisia de admitere județeană/ a 
municipiului  
București, la  toate unitățile de învățământ gimnazial, a 
situației locurilor libere în învățământul profesional de stat, 
cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual, 
pentru care se va face repartizarea de către Comisia de 
admitere judeteană/ a municipiului Bucuresti. 
Notă: Proba de admitere se organizează numai in situația în 
care numărul celor înscriși este mai mare decat  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 catre Comisia de admitere judeteană/ a 
municipiului Bucuresti a cererilor de înscriere la 
învățământul dual din partea absolvenților clasei a VIII-a 
care nu au participat sau nu au fost declarați admisi în 
etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele 
anterioare. 

31 iulie-        
1 august 
2019 

Repartizarea de către Comisia de admitere județeană/a 
municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu 
au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, 
care nu s-au înscris în perioada prevăzută de 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/ a municipiului București. 
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. 
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ALGORITMUL DE REPARTIZARE  
şi modalităţi de departajare 

 
În conformitate cu Anexa 1 la OMEN nr. 3556/2017  Art. 2    (1) 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. 
    (2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi înscrişi în învăţământul dual numai 
dacă au promovat clasa a VIII-a. 
    (3) Opţiunea elevilor pentru învăţământ dual se realizează în perioada 
prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul dual. 
Art. 3 
    (1) În cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri 
disponibile, se organizează probe de admitere. 
    (2) 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. 
    (3) 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 
conformitate cu prevederile art.9 din prezenta metodologie, în 
colaborare cu operatorii economici parteneri, cu respectarea cerinţelor 
exprimate de aceştia. 
    Art. 8 
     Probele de admitere organizate în situaţiile prevăzute la art. 3 pot viza 
cunoştinţe din programele şcolare din învăţământul gimnazial şi/sau 
motivaţia elevilor, testarea unor abilităţi/aptitudini şi alte condiţii de 
admitere stabilite prin procedurile de admitere adoptate de unitatea de 
învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri. 
In conformitate cu OMENCS 5068/ 31.08.2016, Art. 10 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, calculată în conformitate cu art. 9 
alin. (7). 
    Art. 11 
    (1) 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: 
    a) media probelor de admitere; 
    b) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; 
    c) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 
    (2) 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: 
    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. 
    (3) 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 menţionate la alin. (1) şi (2), 
atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la calificarea profesională 
solicitată. 
  Art. 12 
    (1) Calculul mediei de admitere în învăţământul dual se face astfel: 
    a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor 
oferite de unitatea de învăţământ şi nu s-au organizat probe de admitere: 
 
                                      20xABS + 80xEN 
        MAID = MA = ──────────────── , 
                                                100 
     unde: 

     MAID = media de admitere în învăţământul dual; 
     MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a); 
     ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 
     EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de 
absolvenţii clasei a VIII-a; 
  b) 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: 
                             70xMA + 30xPSA 
        MAID = ──────────────────── , 
                                            100 
     unde: 
     MAID = media de admitere în învăţământul dual; 
     MA = media de admitere calculată conform alin. (1) lit. a); 
     PSA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de 
învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri, calculată în 
conformitate cu art. 9 alin. (7). 
    (2) Media de admitere în învăţământul dual, menţionată la alin. (1), se 
calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
    (3) 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. 
    (4) 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). 
    (5) Media de admitere în învăţământul dual, calculată conform alin. (1), 
este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi. 
    (6) 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, calculată conform prezentului articol şi a criteriilor de 
departajare precizate la art. 11. 
    (7) În situaţiile menţionate la art. 9 alin. (12), repartizarea pe calificări a 
candidaţilor admişi va fi însoţită de repartizarea la operatorii economici 
parteneri de practică. 
    (8) În perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul 
dual, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 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. 
 

Înscrierea candidaților 

    
    În conformitate cu Anexa 1 la OMEN nr. 3556/2017, CAP. II: 
     Art. 5 
    (1) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual se 
face în urma unui proces de orientare şi consiliere a elevilor, realizat de 
către diriginţii claselor a VIII-a şi consilierii şcolari din cadrul centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/ Centrului Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu sprijinul operatorilor 
economici parteneri. 

    (2) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual se 
face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru 
învăţământul dual, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare 
profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor 
opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat. 

    (3) Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul dual a elevilor din 
clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare se 
realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional, 
eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial, la care se anexează fişa 
de opţiuni pentru învăţământul dual eliberată de către unitatea de 
învăţământ care organizează învăţământ dual. 
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    (4) Modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional şi modelul 
fişei de opţiuni pentru învăţământul dual sunt elaborate de Comisia 
Naţională de Admitere şi se transmite comisiilor de admitere judeţene/ a 
municipiului Bucureşti până la data de 1 martie a fiecărui an. 

    (5) Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de 
înscriere în învăţământul profesional fiecărui elev/ candidat care optează 
pentru înscrierea la învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul 
dual, pentru fiecare etapă menţionată în calendarul admiterii în 
învăţământul profesional şi în învăţământul dual. 

 Art. 6 
     La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul 
admiterii în învăţământul dual, comisiile de admitere din unităţile de 
învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual transmit, în format 
electronic  şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 

Bucureşti lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional, cu 
evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual. 

    Art. 7  

Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul dual este afişată, conform 
calendarului admiterii în învăţământul dual, la sediul unităţilor de 
învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual, împreună cu graficul 
de desfăşurare a probelor de admitere organizate în cazul în care 
numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de 
unitatea de învăţământ sau independent de numărul de candidaţi înscrişi 
şi de numărul de locuri disponibile, în cazul în care operatorii economici 
parteneri solicită acest lucru. 

 
     

 
 
 

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2019-2020 
ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de 
învăţământ, filiera, profilul, 

domeniul, calificare 

Nr. 
locuri 

Operatori 
economici parteneri 

COD                    
opţiune 

1 

Colegiul "Stefan Odobleja" Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul  electric 

electrician exploatare joasă 
tensiune 

10 Ford Craiova   567 

domeniul  mecanică 

mecanic utilaje si instalații în 
industrie 

10 Ford Craiova 523 

operator la mașini cu comandă 
numerică 

30 
S.C. "Casa Noastra"  

S.A. 
530 

  2 

Colegiul Tehnic Energetic Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul  mecanică 

mecanic agregate rotative 
termoenergetice 

28 
S.C. Complexul 

Energetic Oltenia 
524 

domeniul  electromecanică 

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

28 
S.C. Complexul 

Energetic Oltenia 
540 

3 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul  mecanică 

confecționer tâmplărie din 
aluminiu și mase plastice 

56 
S.C. "Casa Noastra"  
S.A. 

505 

4 

 
Liceul Tehnologic Auto Craiova 

 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul  mecanică 

sculer-matrițer  10 Ford Craiova 510 

operator la mașini cu comandă 
numerică 

20 
S.C. "Casa Noastra"  

S.A. 
530 

5 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul  turism și alimentație 

ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație 

10 
S.C. Restaurant 
Bacolux S.R.L. 

599 

 



1) Unitatea = Unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul. 
2) Datele referitoare la proba de preselecție se vor completa de unitatea de învățământ  doar în situațiile în care se aplică o procedură de preselecție la solicitarea expresă a partenerului de practică în condițiile 
prevăzute la art. 8 din anexa la OMENCS nr. 5068/31.08.2016. 
3) Datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă  doar la situațiile în care este necesară susținerea probei suplimentare de admitere ca urmare a unui număr de candidați mai mare decât numărul 
de locuri, în conformitate cu art. 9 din anexa la OMENCS nr. 5068/31.08.2016. 
4) Menţiune = Se completează dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte/tutore și conducerea şcolii. 
MEN este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.  Sunt publice pentru o perioadă 
de 2 ani următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele elevului și rezultatele aferente evaluărilor acestuia. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale. 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE                                                                       Nr. înreg.______  /______- 2019  
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat  

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L   L       A   A   A  A 
    

 Numele :                                                               Init. tată:  Prenumele: 
 

                                                                                                                                                                     
Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:                 

Media claselor V – VIII:             , 

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

            

Unitatea:1)  ____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:                               

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

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

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

              Candidat                                                       Părinte/Tutore 

Proba de preselecţie:2)                       Rezultat:       Admis           Respins 

  Proba suplimentară de admitere: 3)                   Nota:                ,                

                               Lb:              Nota:            ,                                              Lb:               Nota:            , 

Media de admitere:             ,                       Rezultat admitere:        Admis          Respins                  

Menţiune: 4)  

  Candidat                                                       Părinte/Tutore 

 

Unitatea: 1) ____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:                               

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

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

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

              Candidat                                                       Părinte/Tutore 

Proba suplimentară de admitere: 3)                   Nota:               , 

                               Lb:              Nota:            ,                                              Lb:               Nota:            , 

Media de admitere:            ,                        Rezultat admitere:        Admis          Respins                  

  Menţiune: 4) 

Candidat                                                       Părinte/Tutore 

                    

             

 

L. S. 

D i r e c t o r 

        

L. S. 

D i r e c t o r 

    

     

                        

                        

            

                        

                        

    

            

    

L. S. 

D i r e c t o r 

  

  

  

    

          

 

 

         

 

 

 

  

    

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

L. S. 
D i r e c t o r 
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Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

M INISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE                                                                       Nr. înreg.______  /______- 2019  
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020  

Anexa la Fişa pentru înscrierea în învăţământul profesional 1) 

 

 -  FIŞA DE OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL 1)   - 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L   L       A   A   A  A 
    

 Numele:                                                              Init. tată:     Prenumele: 
 

                                                                                                                                                                     
                

Unitatea: 2)____________________________________________   

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

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

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

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

           Candidat                                                       Părinte 

Probe eliminatorii 3):      Rezultat:        Promovat             Nepromovat 

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

                             Lb:             Nota:             ,                                          Lb:             Nota:             , 

 

Media de admitere:              ,                   Rezultat admitere:        Admis           Respins                  

Menţiune 5):  

Candidat                                                       Părinte 

Unitatea: 2)____________________________________________   

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

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

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

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

            Candidat                                                       Părinte 

Probe eliminatorii 3):      Rezultat:        Promovat            Nepromovat 

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

                             Lb:             Nota :            ,                                          Lb:             Nota:             , 

 

Media de admitere:              ,                    Rezultat admitere:         Admis           Respins                  

Menţiune 5):            

          Candidat                                                       Părinte              

                                                      
1) Datele din această anexă se completează la unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul în învăţământul dual. 
2) Unitatea = Unitatea de  învă ță m ân t  la care se înscrie candidatul în învăţământul dual. 
3) Datele referitoare la probe eliminatorii se vor completa doar în situațiile în care se organizează probe de admitere care includ şi probe eliminatorii. 
4) Datele referitoare la probe de admitere se vor completa doar în situațiile în care, prin procedura de admitere, s-a decis organizarea acestor probe. 
5)  Menţiune = Se completează dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte și conducerea şcolii. 

                    

             

 

L. S. 

D i r e c t o r 

        

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

          

 

 

         

 

 

 

  

      

  
L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

            

      

                        

                        

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

      

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

      

  

            

      

                        

                        

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

 



 

MEN este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care 
servesc interesului public.  Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele elevului și rezultatele 
aferente evaluărilor acestuia. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte                                                    Candidat                                                                    Părinte/Tutore 

Notă la proba de 
limbă modernă:      
 

 

 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

1 

  MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE      Nr. înreg.________  /_______- 2019        
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat 
 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii :            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L    L      A   A   A   A 
    

 Numele :                                                               Init. tată:     Prenumele: 

 

    

Cod judeţ +cod şcoală                                                                                                                                                                    
de provenienţă:                                                  Denumire: ____________________________________________________     

Media claselor V – VIII:                                           ,                 

Notă evaluare naţională limba română:                  ,    

Notă evaluare naţională matematică:                  ,  ,                       

Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă: ___________________________________________________________ 

Optez pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională  
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă:                             

Media generală obţinută la evaluarea                                      Media de admitere stabilită în baza mediei  
naţională luând în calcul nota de                             ,                claselor V-VIII şi media generală obţinută la              , 
la limba şi literatura română şi matematică:                             evaluarea naţională luând în calcul nota la                                         
                                                                                                  limba şi literatura română şi matematică:            
Notă evaluare naţională limba                                                   
şi literatura maternă:                                                 ,                                                     

Media generală obţinută la evaluarea                                       Media de admitere stabilită în baza mediei  
naţională luând în calcul nota la  limba                     ,   ,           claselor V-VIII şi media generală obţinută                 , 
şi literatura română, matematică şi                                           la evaluarea naţională luând în calcul nota 
limba şi literatura maternă:                                                        la limba şi literatura română, matematică şi 
                            limba şi literatura maternă:                                                                                                                                         

 
                                   Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:           , 
 
 

                                 Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:       ,              

 

Notă la proba de 
limbă modernă:      
 

    Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota: ,          , 

 

                                                                                  N r .  t o t a l  d e  o p ţ i u n i :   
O P Ţ I U N I :                                        

 

    1. 
 

        2. 
 

        3. 
 

        4. 
 

        5. 
 

        6. 
 

        7. 
 

 

    8. 
 

        9. 
 

      10. 
 

      11. 
 

      12. 
 

      13. 
 

      14. 
 

 

  15. 
 

      16. 
 

      17. 
 

      18. 
 

      19. 
 

      20. 
 

      21. 
 

 

  22. 
 

      23. 
 

      24. 
 

      25. 
 

      26. 
 

      27. 
 

      28. 
 

 

 

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

(de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123                            1    2    3  

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

http://www.edu.ro/


 

MEN este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care 
servesc interesului public.  Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele elevului și rezultatele 
aferente evaluărilor acestuia. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte                                                    Candidat                                                                    Părinte/Tutore 
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